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DECYZJA NR 251 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 października 2001 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Komendanta Głównego Policji do wykonywania czynności związanych
z nadzorem nad działalnością zakładów budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Na podstawie art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. nr 101, poz. 1092
z późn. zm.) i art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071),
w celu wykonywania zadań wynikających z § 4 ust. 1
decyzji nr 487 Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 30 października 2000 r. w spra-

wie nadzoru nad działalnością zakładów budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
oraz § 1 ust. 2 decyzji nr 557 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2000 r.
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego MSWiA
„Lotnisko Warszawa-Babice” postanawiam, co następuje:
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§1
Upoważniam Zastępcę Komendanta Głównego
Policji − nadinsp. Władysława Padło − do wykonywania czynności związanych z nadzorem nad zakładami
budżetowymi, powierzonego Komendantowi Głównemu Policji na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§2
Zakres upoważnienia, o którym mowa w § 1,
obejmuje:
1) wydawanie decyzji i poleceń w sprawach związanych z nadzorem, obejmujących działanie komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji, wymienionych w § 3,
2) reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w
kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi
i fizycznymi oraz podmiotami nie mającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1.
§3
Czynności związane z nadzorem nad zakładami budżetowymi wykonuje Zastępca Komendanta Głównego
Policji, o którym mowa w § 1 przy pomocy następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Finansów,
2) Biura Logistyki Policji,
3) Biura Kadr i Szkolenia.
§4
Biuro Finansów Komendy Głównej Policji wykonuje następujące czynności związane z nadzorem, o
którym mowa w § 3:
1) opracowywanie zbiorczych planów finansowych
zakładów budżetowych,
2) opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na inwestycje zakładów budżetowych oraz przekazywanie środków finansowych dotacji na rachunki bankowe zakładów – zgodnie z ustawą budżetową,
3) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych
(kwartalnych, półrocznych oraz rocznych),
4) opracowywanie okresowych (półrocznych i rocznych) analiz i ocen wyników ekonomicznych z
działalności zakładów budżetowych,
5) opracowywanie i przekazywanie do Biura Kadr i
Szkolenia KGP wniosków o podwyżkę wynagrodzeń dyrektorów zakładów budżetowych, po
przeanalizowaniu propozycji zakładów,
6) inicjowanie działań, mających na celu zmiany kierownictwa zakładu oraz opiniowanie przydatności
kandydatów na stanowisko dyrektora zakładu,
7) inicjowanie działań oraz opiniowanie wniosków
dotyczących likwidacji lub tworzenia zakładów
budżetowych, nadzorowanych przez KGP,
8) wnioskowanie oraz opiniowanie projektów przepisów dotyczących zakładów budżetowych,
9) formułowanie (w porozumieniu z Biurem Logistyki
Policji KGP) podstawowych celów dla działalności
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zakładów budżetowych w zakresie gospodarki finansowej,
10) kontrolowanie gospodarki finansowej zakładów
budżetowych.
§5
Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji
wykonuje następujące czynności związane z nadzorem, o którym mowa w § 3:
1) bilansowanie, w porozumieniu z Biurem Finansów
KGP, potrzeb inwestycyjnych zakładów budżetowych
w zakresie finansowanym z dotacji oraz uwzględnienie ich w projekcie planu finansowego KGP,
2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad procesem
inwestycyjnym w zakładach budżetowych oraz
prowadzenie okresowej lustracji stanu technicznego obiektów,
3) formułowanie, w porozumieniu z Biurem Finansów
KGP, podstawowych celów dla działalności zakładów budżetowych w zakresie wykorzystania ich
potencjału rzeczowego oraz realizacji niezbędnych
remontów,
4) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie
niezbędnych zmian stanu prawnego nieruchomości, użytkowanych przez zakłady budżetowe,
5) propagowanie i koordynowanie – we współpracy
z komórkami socjalnymi terenowych jednostek
Policji oraz związkami zawodowymi – przedsięwzięć socjalnych, realizowanych w ośrodkach
wczasów nadzorowanych przez KGP,
6) organizowanie, we współpracy z Policją innych
państw, międzynarodowej wymiany wczasowej,
na bazie policyjnych ośrodków wczasów,
7) przygotowywanie centralnych wydawnictw promujących policyjne ośrodki wczasów (foldery i cenniki).
§6
Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji
wykonuje następujące czynności związane z nadzorem, o którym mowa w § 3:
1) prowadzenie akt osobowych dyrektorów zakładów
budżetowych,
2) przygotowywanie, po uzyskaniu opinii Biura Finansów KGP, decyzji personalnych dotyczących
stosunku pracy dyrektorów zakładów, w tym w
sprawie podwyżek i wyróżnień,
3) opracowanie, w porozumieniu z Biurem Finansów
KGP, regulaminu premiowania dyrektorów zakładów budżetowych,
4) ukierunkowywanie centralnej działalności szkoleniowej na ośrodki wczasów nadzorowane przez KGP,
5) kontrola przestrzegania przepisów kodeksu pracy
przez zakłady budżetowe.
§7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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141
DECYZJA NR 252 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 października 2001 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów oddziału
prewencji wykonującego zadania w Misji Specjalnej ONZ w Kosowie
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i
strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 5,
poz. 56/, postanawiam co następuje:

§2
Realizację „Programu”, o którym mowa w § 1, powierzam Szkole Policji w Słupsku.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów oddziału prewencji
wykonującego zadania w Misji Specjalnej ONZ w Kosowie”, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

142
DECYZJA NR 253 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 października 2001 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów – wywiadowców
prewencji
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i
strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 5,
poz. 56/, postanawiam co następuje:
§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów – wywiadowców prewencji”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Szkole Policji w Słupsku.

§3
Traci moc Decyzja nr 221/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie
programu szkolenia doskonalącego policjantów w
specjalności: wywiadowca prewencji.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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143
DECYZJA NR 254 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 października 2001 r.
w sprawie: ustalania stawek odpłatności za użycie statków powietrznych lotnictwa policyjnego
do wykonywania zadań pozapolicyjnych
W celu wprowadzenia jednolitych stawek odpłatności za użycie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych,
wprowadza się następujące zasady ustalania stawki
odpłatności za usługi lotnicze:

3. Wartość pozostałych składników służących do
ustalania kosztów jednej godziny lotu poszczególnych
typów śmigłowców użytkowanych w Policji, pokrywanych z budżetu centralnego określa załącznik do
niniejszej decyzji.

§1
Koszt użycia policyjnych statków powietrznych
określany jest na podstawie, przeliczanej na jedną
godzinę lotu, sumy nakładów ponoszonych na:
1) zakup paliwa,
2) naprawy i przeglądy wynikające z resursu godzinowego,
3) ubezpieczenie śmigłowców i załogi,
4) opłaty za stacjonowanie i usługi lotniskowe,
5) specjalistyczne wyposażenie personelu latającego
(ubiór),
6) uposażenie personelu latającego (w przypadku
użycia śmigłowca na rzecz podmiotów spoza resortu spraw wewnętrznych i administracji),
7) inne świadczenia związane z wykonywaniem lotu.

4. Wartość składników, o których mowa w ust. 3
ustala Dyrektor Biura − Centralny Sztab Policji KGP,
w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Finansów KGP i
Dyrektorem Biura Logistyki Policji KGP do 30 kwietnia każdego roku, na poziomie kosztów materiałowych i osobowych planowanych w budżecie danego
roku.

§2
1. Norma zużycia paliwa na 1 godzinę lotu dla poszczególnych typów statków powietrznych wynosi:
1) śmigłowiec Bell-206 wyposażony w silnik Allison-250C 20J − 120 litrów,
2) śmigłowiec PZL-Kania wyposażony w 2 silniki
typu Allison-250C 20B − 250 litrów,
3) śmigłowiec Mi-2 wyposażony w 2 silniki typu
GTD-350 DW − 350 litrów,
4) śmigłowiec W-3 Sokół wyposażony w 2 silniki
typu PZL-10W − 500 litrów,
5) śmigłowiec Mi-8 wyposażony w 2 silniki typu TW-2
117A − 850 litrów.
2. Roczna norma nalotu dla jednego śmigłowca wynosi 300 godzin.

§3
1. Dyrektor Biura – Centralny Sztab Policji KGP
ustala stawkę odpłatności za korzystanie ze statków
powietrznych Zarządu Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, z uwzględnieniem wydatków ponoszonych centralnie oraz kosztów własnych związanych z użytkowaniem policyjnych statków powietrznych.
2. Komendanci wojewódzcy Policji w uzgodnieniu z
Dyrektorem Biura – Centralny sztab Policji KGP ustalają stawkę odpłatności za korzystanie ze statków
powietrznych pozostających w ich dyspozycji, z
uwzględnieniem wydatków ponoszonych centralnie
oraz kosztów własnych związanych z użytkowaniem
policyjnych statków powietrznych.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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Załącznik
do decyzji nr 254
Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 października 2001 r.

Koszty eksploatacji policyjnych statków powietrznych ponoszone
z budżetu centralnego w przeliczeniu na 1 godzinę lotu:

/w zł/

Rodzaj kosztów

Typ śmigłowca
BELL-206

PZL-Kania

Mi-2

W-3

Mi-8

Naprawy i przeglądy
wynikające z resursu

940,00

893,30

1085,00

2500,00

2200,00

Uposażenie personelu
lotniczego

127,75

127,75

127,75

362,60

362,60

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

1095,20

1048,50

1240,20

2890,05

2590,05

Ubezpieczenie
Ubiór specjalistyczny
RAZEM

Całkowity koszt jednej godziny lotu ustalany jest po doliczeniu do ww. stawek kosztów paliwa oraz opłat za
stacjonowanie i usługi lotniskowe.
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144
DECYZJA NR 255 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 października 2001 r.
w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
obsługujących stanowisko wspomagania dowodzenia
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i
strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 5,
poz. 56/, postanawiam co następuje:

§2
Realizację „Programu”, o którym mowa w § 1,
powierzam Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi,
Ośrodkowi Szkolenia Policji w Szczecinie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam pilotażowy „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów obsługujących stanowisko wspomagania dowodzenia”,
stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

145
DECYZJA NR 256 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 października 2001 r.
w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów techniki kryminalistycznej
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i
strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 5,
poz. 56/, postanawiam co następuje:
§1
Wprowadzam „Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów techniki kryminalistycznej”, stanowiący załącznik do decyzji.

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 12
1. Decyzja nr 245/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 października 2001 r. w sprawie
odwołania policjantów z pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Bośni i Hercegowinie.
2. Decyzja nr 0246/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 października 2001 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej (tajna).
3. Decyzja nr 247/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 października 2001 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
4. Decyzja nr 248/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 października 2001 r. dotycząca
obniżenia klauzuli tajności decyzji w sprawie
wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów techniki operacyjnej o specjalności „eksploatacja”.
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5. Decyzja nr 249/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 października 2001 r. dotycząca
obniżenia klauzuli tajności decyzji w sprawie
wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów techniki operacyjnej o specjalności „instalacja”.
6. Decyzja nr 250/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 października 2001 r. dotycząca
obniżenia klauzuli tajności decyzji w sprawie
wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów techniki operacyjnej o specjalności „obserwacja”.
7. Decyzja nr 257/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2001 r. uchylająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
8. Decyzja nr 258pf/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 października 2001 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
9. Decyzja nr 259pf/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 października 2001 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.
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