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ZARZĄDZENIE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 stycznia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731,
Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz.
1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu
Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz.
153, z 2002 r. Nr 10, poz. 61, z 2003 r. Nr 2, poz. 3)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem
i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
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„7) prowadzenie operacji i akcji antyterrorystycznych oraz organizowanie, koordynowanie i
nadzorowanie działań w zakresie fizycznego
zwalczania terroryzmu przez:
a) prowadzenie bezpośrednich działań rozpoznawczych oraz bojowych zmierzających do
likwidowania zamachów terrorystycznych, a
także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim
charakterze,
b) prowadzenie negocjacji policyjnych w ramach operacji i akcji antyterrorystycznych,
c) nadzór nad szkoleniem jednostek i komórek
antyterrorystycznych w zakresie taktyki antyterrorystycznej oraz przygotowaniem do
działań,
d) współpraca z Biurem Kadr i Szkolenia w zakresie przygotowania wytypowanych policjantów do działań w ramach kontyngentów
policyjnych,
e) międzynarodową współpracę z jednostkami
antyterrorystycznymi innych państw oraz
szkolenie policjantów w ramach tej współpracy.”;

2) w § 14 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
„3b) nadzór nad szkoleniem w zakresie działań
minersko-pirotechnicznych,”.
§2
Dyrektorzy, w terminie 30 dni od wejścia w życie
zarządzenia, dokonają niezbędnych zmian w decyzjach wydanych na podstawie § 6 ust. 8 zarządzenia,
o którym mowa w § 1.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego
2003 r.
Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk
W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
z up. Zbigniew Sobotka
Sekretarz Stanu

9
ZARZĄDZENIE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 stycznia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania
i właściwości terytorialnej służby śledczej
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731,
Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz.
1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie powołania oraz
określenia organizacji, zakresu działania i właściwości
terytorialnej służby śledczej (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 15
i 16 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 63) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 w lit. h średnik zastępuje
się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) fizycznego zwalczania terroryzmu;”;
2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

3)

„2a. Komórka, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
lit. i, wykonuje zadania związane z prowadzeniem operacji i akcji antyterrorystycznych:
1) wymagających działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz użycia specjalistycznych sił i środków − na obszarze państwa;
2) na obszarze terytorialnego zasięgu działania
Komendanta Stołecznego Policji.";
w § 4 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w
brzmieniu:
„2a) fizyczne zwalczanie terroryzmu;”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego
2003 r.
Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk
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DECYZJA NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 stycznia 2003 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
realizujących zadania z zakresu organizacji służby prewencyjnej w komendach wojewódzkich,
powiatowych (miejskich) i komisariatach Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 100, poz. 1084, Nr 110, poz. 1189, Nr
113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz.
1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) postanawiam, co następuje:

(miejskich) i komisariatach Policji”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację „Programu”, o którym mowa w § 1,
powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zadnia z zakresu organizacji służby prewencyjnej w komendach wojewódzkich, powiatowych

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych
nauczycieli szkół policyjnych
W celu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli szkół policyjnych postanawia się, co następuje:

1)
2)

3)

4)

§1
Decyzja określa:
liczbę godzin rocznego, obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli
szkół policyjnych;
zasady ewidencji i rozliczania przez nauczycieli
szkół policyjnych godzin zaliczanych do rocznego,
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i
dodatkowych;
przypadki i zasady obniżania nauczycielom szkół
policyjnych rocznego, obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych i dodatkowych oraz właściwość przełożonych w tym zakresie;
wzór formularza sprawozdawczego z wykonania
rocznego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych.

1)

2)
3)

4)
5)

§2
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
słuchacz − policjanta i pracownika Policji uczestniczącego w szkoleniu zawodowym lub w szkoleniu prowadzonym w ramach doskonalenia zawodowego;
zajęcia dydaktyczne − wykłady, symulacje, pokazy, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne;
zajęcia dodatkowe − hospitacje zajęć dydaktycznych, udział w pracy komisji egzaminacyjnych albo prowadzących postępowanie kwalifikacyjne
oraz dokonywanie zaliczeń i prowadzenie egzaminów;
pensum dydaktyczne − roczny, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i dodatkowych;
szkoła policyjna − Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie, Szkołę Policji w Katowicach, Szkołę
Policji w Pile oraz Szkołę Policji w Słupsku.

§3
1. Ustala się pensum dydaktyczne, z zastrzeżeniem
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ust. 2, w wymiarze:
1) dla nauczycieli szkół policyjnych zajmujących
stanowiska policyjne:
a) eksperta − 720 godzin obliczeniowych,
b) wykładowcy i lektora − 800 godzin obliczeniowych,
c) instruktora − 880 godzin obliczeniowych;
2) dla nauczycieli szkół policyjnych będących pracownikami Policji − 720 godzin obliczeniowych.
2. Pensum dydaktyczne nauczycieli realizujących
zadania w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach metodyki szkolenia wynosi odpowiednio 25% pensum dydaktycznego określonego dla nauczycieli policyjnych wymienionych w
ust. 1.
3. Godzina obliczeniowa wynosi 45 minut.
§4
Pensum dydaktyczne dla nauczycieli szkół policyjnych zajmujących stanowiska kierownicze wynosi:
1) dla kierownika komórki organizacyjnej właściwej
w sprawach metodyki szkolenia − 80 godzin obliczeniowych;
2) dla kierownika zakładu (studium) − 120 godzin
obliczeniowych;
3) dla zastępcy kierownika zakładu − 160 godzin
obliczeniowych.
§5
1. W ramach pensum dydaktycznego, z zastrzeżeniem ust. 2, rozlicza się:
1) udział w pracach komisji prowadzących postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na
szkolenia zawodowe;
2) zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio
ze słuchaczami na podstawie planów zajęć
sporządzonych zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń;
3) zajęcia dydaktyczne w ramach doskonalenia
zawodowego policjantów i pracowników szkoły policyjnej albo z innych jednostek organizacyjnych Policji prowadzone w szkole lub poza
nią;
4) zaliczenia i egzaminy prowadzone zgodnie z
obowiązującymi programami szkoleń po zakończeniu realizacji bloku tematycznego, przedmiotu lub części szkolenia oraz zaliczenia i egzaminy poprawkowe;
5) udział w pracach egzaminacyjnych dokonujących komisyjnych zaliczeń, prowadzących egzaminy komisyjne oraz egzaminy końcowe
szkoleń zawodowych, w tym poprawkowe i
komisyjne, egzaminy końcowe i ponowne egzaminy końcowe szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego, a także egzaminy podoficerskie, aspiranckie i oficerskie.
2. Nauczyciele szkół policyjnych, o których mowa w
§ 3 ust. 2 i § 4, w ramach pensum dydaktyczne-
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go rozliczają czas prowadzenia hospitacji zajęć
dydaktycznych.

§6
1. Nauczyciel szkoły policyjnej w ramach pensum
dydaktycznego rozlicza w godzinach obliczeniowych:
1) faktyczny czas prowadzenia zajęć dydaktycznych albo ich hospitacji;
2) ustalony przez obowiązujący program szkolenia
czas na przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów;
3) czas przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów
poprawkowych;
4) czas uczestnictwa w pracach komisji wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 i 5.
2. Jeżeli czas prowadzenia zaliczeń, egzaminów,
egzaminów końcowych i sprawdzianów składających się na postępowanie kwalifikacyjne nie został określony w obowiązującym programie szkolenia, a także dla zaliczeń, egzaminów i egzaminów końcowych poprawkowych oraz komisyjnych, czas podlegający rozliczeniu w ramach pensum dydaktycznego na jednego zdającego wynosi:
1) dla sprawdzianu składającego się na postępowanie kwalifikacyjne oraz dla zaliczenia − 0,18
godziny obliczeniowej;
2) dla egzaminu − 0,22 godziny obliczeniowej;
3) dla egzaminu końcowego − 0,26 godziny obliczeniowej;
4) dla egzaminu podoficerskiego, aspiranckiego i
oficerskiego − 0,3 godziny obliczeniowej.
3. Pisemny test wiedzy składający się na postępowanie kwalifikacyjne, egzamin i egzamin końcowy, w tym poprawkowy i komisyjny niezależnie
od liczby zdających osób, rozlicza się według faktycznego czasu trwania zamienionego na godziny
obliczeniowe.
§7
Przy rozliczeniu pensum dydaktycznego niepełną
godzinę obliczeniową zaokrągla się przyjmując, że:
1) czas do 15 minut lub do 0,33 godziny obliczeniowej zaokrągla się do pełnej godziny w dół;
2) czas od 15 do 30 minut lub od 0,33 do 0,66 godziny obliczeniowej rozlicza się jako 0,5 godziny;
3) czas powyżej 30 minut lub powyżej 0,66 godziny
obliczeniowej zaokrągla się do pełnej godziny w
górę.
§8
W pensum dydaktycznym zajęcia dydaktyczne
powinny stanowić, co najmniej:
1) u nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 4
− 50% pensum;
2) u pozostałych nauczycieli − 75% pensum.
§9
Nauczycielowi szkoły policyjnej można obniżyć
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wymiar pensum dydaktycznego z tytułu:
1) doskonalenia zawodowego odbywanego poza
szkołą, w której pracuje lub pełni służbę, oraz odbywania praktyki zawodowej;
2) wykonywania prac zleconych przez Komendanta
Głównego Policji, dyrektora Biura Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Policji lub komendanta szkoły
policyjnej;
3) skierowania lub delegowania przez Komendanta
Głównego Policji albo komendanta szkoły policyjnej do wykonywania zadań poza szkołą;
4) wykonywania prac badawczych wynikających z
programów lub koncepcji zaakceptowanych i skierowanych do realizacji przez Komendanta Głównego Policji;
5) wykorzystywania corocznego, płatnego urlopu
dodatkowego dla policjantów;
6) niemożności wykonania obowiązującego pensum z
powodu małej liczby godzin zajęć ustalonej w programach realizowanych szkoleń i gdy powierzenie
prowadzenia innych zajęć z uwagi na wcześniejsze, wąskospecjalistyczne przygotowanie, może
nastąpić dopiero po uzupełnieniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
§ 10
1. Wymiar pensum dydaktycznego, z zastrzeżeniem
ust. 2, obniża komendant szkoły policyjnej, określając jednocześnie wysokość zniżki i czas, na który jej udzielono.
2. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu wymienionego w § 9 pkt 2 z wyłączeniem
wykonywania prac zleconych przez komendanta
szkoły policyjnej oraz § 9 pkt 4 następuje w porozumieniu z dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.
3. Wysokość zniżki, z zastrzeżeniem § 11, stanowi
wielokrotność dziennego pensum dydaktycznego i
dni, w których nauczyciel go nie realizował z tytułu, o którym mowa w § 9 pkt 1-5.
4. Dzienne pensum dydaktyczne oblicza się mnożąc
wymiar pensum dydaktycznego określonego w
§ 3 i 4 przez współczynnik 0,0044.
§ 11
1. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułów określonych w § 9 nie może przekraczać, z
zastrzeżeniem ust. 2, w roku:
1) 50% wymiaru − z tytułu, o którym mowa w
§ 9 pkt 6;
2) 30% wymiaru − z tytułu, o którym mowa w
§ 9 pkt 2 i 4;
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3) 20% wymiaru − z tytułu odbywania praktyki
zawodowej, o której mowa w § 9 pkt 1;
4) 15% wymiaru − z tytułu doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 9 pkt 1.
2. Jeżeli skierowanie lub delegowanie, o którym
mowa w § 9 pkt 3, trwa pełny rok, nauczyciela
szkoły policyjnej zwalnia się z wykonania pensum
dydaktycznego.
§ 12
1. Nauczycielowi szkoły policyjnej można obniżyć
wymiar pensum dydaktycznego z jednego lub kilku tytułów, z zastrzeżeniem, iż łączna zniżka wynikająca z połączenia tytułów wymienionych w
§ 9 pkt 1, 2, 4, 5 i 6, nie może przekraczać 50%
wymiaru.
2. Jeżeli tytuł, o którym mowa w § 9 pkt 3, łączy się
z innym tytułem, wymiar pensum dydaktycznego
obniża się o sumę zniżek przysługujących z poszczególnych tytułów, a jeżeli suma osiąga 100%
wymiaru, nauczyciela szkoły policyjnej zwalnia się
z wykonania pensum dydaktycznego.
3. W przypadku łączenia tytułów, o którym mowa w
ust. 3, przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 13
Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego cofa
się przed upływem czasu, o którym mowa w § 10
ust. 1, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające obniżenie.
§ 14
1. Komendanci szkół policyjnych corocznie w terminie od 15 stycznia zobowiązani są do przesłania
dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Policji sprawozdania za rok poprzedni z
wykonania pensum dydaktycznego.
2. Wzór formularza sprawozdawczego określa załącznik do decyzji.
§ 15
Traci moc decyzja nr 230/2000 Komendanta
Głównego Policji z dnia 5 października 2000 r. w
sprawie ewidencji pracy dydaktycznej nauczycieli
szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji.
§ 16
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i ma
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2003 r.
Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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Załącznik do decyzji nr 20
Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 stycznia 2003 r.
SPRAWOZDANIE ZA ROK ................
Z WYKONANIA ROCZNEGO PENSUM DYDAKTYCZNEGO NAUCZYCIELI
......................................................
(nazwa szkoły)

I. DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY POLICYJNEJ

1

Liczba stanowisk
nauczycieli zgodnie
z rozkazem
organizacyjnym

Roczne pensum, jakie
w sumie powinni
wykonać nauczyciele
wymienieni w rubryce
nr 2 (w godz. obliczeniowych)

Pensum dydaktyczne
faktycznie wykonane
w roku przez nauczycieli (w godz. obliczeniowych)

Liczba nauczycieli,
którzy wykonali w
roku faktyczne pensum dydaktyczne1)

Odsetek wykonania
rocznego pensum
dydaktycznego przez
nauczycieli 2) (w %)

2

3

4

5

6

policjanci
pracownicy
Policji
Razem

II. DANE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE
1. Dane statystyczne
Pensum faktycznie wykonane w roku

Lp.

1
2
3

Nazwa
stanowiska

3)

Liczba
stanowisk
zgodnie z
rozkazem
organizacyjnym

Faktyczna
liczba nauczycieli na stanowisku 4)

Pensum
wynikające
z liczby
faktycznie
zatrudnionych nauczycieli do
wykonania
w roku

w tym
Obniżenie
łączne
rocznego
pensum 5)

zajęcia

sprawdziany,
zaliczenia i
egzaminy

hospitacje

Liczba
nauczycieli, którzy
nie wykonali rocznego
pensum 6)

Kierownik
zakładu
Kierownik
studium
Zastępca
kierownika
zakładu

4
5
2. Dane dotyczące obniżek rocznego pensum dydaktycznego:
....................................................................................................................................................
(wskazać podstawę udzielenia zniżki − odpowiedni przepis decyzji, liczbę nauczycieli oraz wymiar zniżki)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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3. Dane dotyczące niewykonania rocznego pensum dydaktycznego:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
III.

Dane dotyczące pozostałych nauczycieli
1.

Lp.

Dane statystyczne

Nazwa
stanowiska

1

Ekspert

2

Wykładowca

3

Lektor

4

Instruktor

3)

Liczba
stanowisk
zgodnie z
rozkazem
organizacyjnym

Faktyczna
liczba nauczycieli na
stanowisku 4)

Pensum wynikające z liczby
faktycznie
zatrudnionych
nauczycieli do
wykonania w
roku

Pensum faktycznie
wykonane w roku
Obniżenie
łączne
rocznego
pensum 5)

w tym

zajęcia

sprawdziany,
zaliczenia i
egzaminy

Liczba
nauczycieli,
którzy nie
wykonali
rocznego
pensum 6)

Liczba
nauczycieli,
którzy
wykonali
ponad
110%
pensum 7)

Liczba
nauczycieli,
u których
zajęcia nie
stanowią
75%
pensum 8)

5
6

2.

Dane dotyczące obniżek rocznego pensum dydaktycznego:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Dane dotyczące niewykonania rocznego pensum dydaktycznego:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

.................................................

.........................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpis komendanta szkoły)

Legenda
1)

− w przypadku, gdy nauczyciel nie przepracował pełnego roku, tj. 228 dni roboczych (w trakcie roku przestał
być nauczycielem z powodu zmiany miejsca służby lub pracy albo podjął służbę /pracę/ na stanowisku nauczyciela) przy ustalaniu liczby nauczycieli należy posłużyć się wzorem:
liczba dni roboczych przepracowanych w roku (maksymalnie 227 dni)
228
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− wyliczenia należy dokonać posługując się wzorem:
liczba godzin obliczeniowych z rubryki nr 4
liczba godzin obliczeniowych z rubryki nr 3

3)
4)

5)

6)

7)
8)

x 100,

− dopisać, o ile występują inne stanowiska zajmowane przez policjantów lub pracowników Policji,
− przy ustalaniu faktycznej liczby nauczycieli zajmujących w roku to samo stanowisko posłużyć się wzorem z
przypisu 1),
− podać liczbę nauczycieli, którym obniżono wymiar rocznego pensum dydaktycznego i przełamać przez
łączną liczbę godzin udzielonych zniżek w godz. obliczeniowych, np. 2/75, a w części 2 − opisowej działu −
wskazać liczbę nauczycieli, podstawę udzielenia zniżki oraz jej wymiar,
− podać liczbę nauczycieli, którzy nie wykonali rocznego pensum dydaktycznego i przełamać przez łączną
liczbę godzin brakujących do wykonania pensum, np. 3/67, a w części 3 – opisowej działu – scharakteryzować (bez podawania nazwisk) każdy przypadek, podając liczbę brakujących godzin oraz powody niewykonania pensum,
− podać tylko liczbę,
− podać liczbę nauczycieli, którzy wykonali pensum, ale zajęcia nie stanowią w nim 75%.
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DECYZJA NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie planowania środków finansowych na eksploatację w Policji
pojazdów i łodzi motorowych w 2003 r.
W celu zaplanowania środków finansowych na
eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych,
ustala się co następuje:
§1
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji przy
określaniu wielkości przewidywanych potrzeb finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi
motorowych posługują się kwotami określonymi w
załączniku do decyzji.
§2
Przewidywaną wysokość środków finansowych
przeznaczonych na zakupy:
1) materiałów pędnych i smarów,
2) materiałów konserwacyjno-remontowych (części
zamiennych, akcesoriów, akumulatorów i ogumienia oraz materiałów ochronnych i chemicznych)
określa się wysokością kwot na 1 kilometr przebiegu
lub 1 motogodzinę pracy pojazdu bądź łodzi motorowej oraz na 1 pojazd znajdujący się w zapasie magazynowym.

§3
Planowanie wydatków odbywa się na podstawie
założeń planu eksploatacji i przewidywanych na te
cele środków finansowych.
§4
Przy planowaniu wydatków, o których mowa w
§ 3, należy uwzględnić różnicę pomiędzy planowanym wydatkowaniem środków finansowych a obowiązującym normatywem zapasów na materiały mpis
i materiały konserwacyjno-remontowe.
§5
Traci moc decyzja nr 18/02 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie planowania środków finansowych na eksploatację w
Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2002 roku.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk
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Załącznik do decyzji nr 24
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 stycznia 2003 r.

PRZEWIDYWANE ŚRODKI FINANSOWE
na eksploatację pojazdów i łodzi motorowych w jednostkach Policji
TABELA NR 1
Przewidywane środki finansowe na eksploatację pojazdów i łodzi motorowych
Kwota w zł na 1 km przebiegu
lub 1 motogodzinę pracy
Lp.

Rodzaj i typ pojazdu, łodzi motorowej

1

2

I.

Samochody osobowe, furgony i pochodne od
tych samochodów z silnikiem o zapłonie
iskrowym o pojemności:
1. do 0,9 dm3 wł.
2. pow. 0,9 do 1,3 dm3 wł.
3. pow. 1,3 do 1,8 dm3 wł.
4. pow. 1,8 do 2,1 dm3 wł.
5. pow. 2,1 do 2,9 dm3 wł.
6. pow. 2,9 do 3,4 dm3 wł.
7. pow. 3,4 dm3
Samochody osobowe, furgony i pochodne od
tych samochodów z silnikiem o zapłonie
samoczynnym o pojemności:
1. do 1,6 dm3 wł.
2. pow. 1,6 do 2,5 dm3 wł.
3. pow. 2,5 dm3
Samochody ciężarowe i pochodne oraz
specjalne z silnikiem o zapłonie samoczynnym i dopuszczalnym ciężarze całkowitym:
1. do 8,0 t wł.
2. pow. 8,0 do 10,0 t wł.
3. pow. 10,0 do 12,0 t. wł.
4. pow. 12,0 do 15,0 t wł.
5. pow. 15,0 t
Autobusy z silnikiem o zapłonie samoczynnym i dopuszczalnym ciężarze całkowitym:
1. do 6,0 t wł.
2. pow. 6,0 do 9,0 t wł.
3. pow. 9,0 do 11,0 t wł.
4. pow. 11,0 do 14,0 t wł.
5. pow. 14,0 t
Motocykle o pojemności silnika:*
1. do 250 cm3
2. pow. 250 do 500 cm3 wł.
3. pow. 500 cm3

II.

III.

IV.

V.

Materiały pędne
i smary
(poz. 421002) (zł)

Materiały konserwacyjno-remontowe
(poz. 421010) (zł)

3

4

5

0,22
0,25
0,32
0,36
0,42
0,47
0,57

0,27
0,40
0,42
0,44
0,49
0,57
0,63

0,49
0,65
0,74
0,80
0,91
1,04
1,20

0,21
0,32
0,36

0,19
0,22
0,31

0,40
0,54
0,67

0,51
0,46
0,51
0,66
0,69

0,41
0,41
0,46
0,46
0,50

0,92
0,87
0,97
1,12
1,19

0,39
0,43
0,49
0,55
0,76

0,29
0,31
0,33
0,38
0,40

0,68
0,74
0,82
0,93
1,16

0,15
0,23
0,25

0,18
0,21
0,50

0,33
0,44
0,75

Razem
(zł)
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Łodzie motorowe z silnikiem o pojemności:**
1. do 250 cm3
2. pow. 250 do 500 cm3 wł.
3. pow. 500 cm3 do 1500 cm3 wł.
4. pow. 1500 cm3 do 2500 cm3 wł.
5. pow. 2500 cm3 (silnik z ZS)
Pojazdy specjalne
1. Transporter opancerzony BTR 60PB
2. Hydromil II
3. Ciężarowe z silnikiem o zapłonie
iskrowym
Przyczepy***
1. do pojazdów określonych w pozycji I
2. do pojazdów określonych w pozycji II
3. do pojazdów określonych w pozycji III
Ciągniki rolnicze**
wszystkie typy

15,19
22,79
47,28
76,32
44,96

1,36
1,99
4,12
7,67
7,85

16,55
24,78
51,40
83,99
52,81

2,57
1,12

2,10
0,92

4,67
2,04

1,09

0,89

1,98

0,0188
0,00669
0,0165

0,0900
0,03188
0,0790

0,1088
0,0386
0,0955

15,73

3,99

19,72

− kwoty dotyczące motocykli eksploatowanych do celów szkoleniowych w szkołach Policji podwyższa się
o 100%
** − dotyczy 1 motogodziny pracy
*** − na tkm
*

UWAGA! − Kwoty wyszczególnione w tabeli nr 1 podwyższa się o 20% dla pojazdów posiadających napęd na
więcej niż 1 oś.

TABELA NR 2
Przewidywane środki finansowe na konserwację pojazdów znajdujących się w zapasie magazynowym
Kwota w zł na 1 pojazd
w stosunku rocznym
Lp.

Rodzaj pojazdu

Materiały pędne
i smary
(poz. 421002) (zł)

Materiały konserwacyjno-remontowe
(poz. 421010) (zł)

3

4

5

154,42

158,79

313,21

174,23

1.523,74

1.697,97

211,30

1.898,75

2.110,05

37,87

42,24

80,11

Razem
(zł)

1

2

1.

4.

Samochody osobowe, furgony i pochodne
oraz samochody osobowe terenowe i specjalne na podwoziu takich samochodów
Samochody ciężarowe dwuosiowe i specjalne
na podwoziu takich samochodów
Samochody ciężarowe o więcej niż dwóch
osiach i specjalne na podwoziach takich
samochodów
Motocykle

5.

Przyczepy i naczepy 1-osiowe

17,05

75,49

92,54

6.

Przyczepy i naczepy wieloosiowe

30,40

132,09

162,49

2.
3.
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DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu oficerskiego dla policjantów,
którzy ukończyli szkolenie wyższe zawodowe dla absolwentów szkół wyższych
− specjalizacja kryminalna, zrealizowane w dniach 14.01 − 25.07.2002 r.
§1
1. Egzamin oficerski, zwany dalej „egzaminem”, zorganizuje i przeprowadzi Wyższa Szkoła Policji w
Szczytnie.
2. W celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu Komendant − Rektor Wyższej Szkoły Policji
powoła komisję egzaminacyjną zwaną dalej „komisją”, w skład której wejdą przedstawiciele Komendanta Głównego Policji z właściwego merytorycznie biura i Wyższej Szkoły Policji.
3. Nabór policjantów − kandydatów na egzamin oficerski prowadzi Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
§2
Egzamin składa się z:
1) testu wiedzy;
2) sprawdzianu umiejętności zawodowych;
3) rozmowy kwalifikacyjnej,
przeprowadzonych na zasadach i w trybie określonym w decyzji.
§3
1. Test wiedzy trwa 80 minut i składa się z 80 pytań
zawierających 4 odpowiedzi, z których tylko jedna
jest poprawna, punktowanych w skali 0-1 punkt.
2. Zaliczenie testu wiedzy następuje po uzyskaniu
przez policjanta minimum 48 punktów i stanowi
podstawę dopuszczenia do sprawdzianu umiejętności zawodowych.
§4
1. Sprawdzian umiejętności zawodowych polega na
wykonaniu zadania praktycznego, opracowanego
na podstawie katalogu zadań i umiejętności określonych w programie ramowym szkolenia wyższego zawodowego dla absolwentów szkół wyższych
− specjalizacja kryminalna.
2. Za wykonanie zadania praktycznego, o którym
mowa w ust. 1, policjant może uzyskać od 0 do
40 punktów.
3. Zaliczenie sprawdzianu umiejętności zawodowych
następuje po uzyskaniu przez policjanta minimum
24 punktów i stanowi podstawę dopuszczenia do
rozmowy kwalifikacyjnej.
§5
1. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie

umiejętności stosowania przez policjanta posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego związanych z realizacją zadań na zajmowanym przez niego stanowisku oraz ocenę jego cech określonych
w załączniku do decyzji.
2. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej policjant może uzyskać od 0 do 40 punktów.
3. Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po
uzyskaniu przez policjanta minimum 24 punktów.
§6
1. Suma punktów uzyskanych przez policjanta z testu wiedzy, sprawdzianu umiejętności zawodowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę określenia oceny, z jaką policjant złożył egzamin oficerski, według następującej skali ocen:
1)
0-95 punktów − ocena 1 (niedostateczna);
2) 96-108 punktów − ocena 2 (dopuszczająca);
3) 109-121 punktów − ocena 3 (poprawna);
4) 122-134 punkty − ocena 4 (dobra);
5) 135-147 punktów − ocena 5 (bardzo dobra);
6) 148-160 punktów − ocena 6 (wyróżniająca).
2. Brak zaliczenia którejkolwiek z trzech części egzaminu oficerskiego skutkuje przerwaniem egzaminu i wystawieniem policjantowi oceny niedostatecznej.
3. Zaliczeń i egzaminów poprawkowych nie przeprowadza się.
§7
Policjant, który złożył egzamin oficerski, otrzymuje
świadectwo złożenia egzaminu oficerskiego.
§8
O wyniku egzaminu oficerskiego Komendant −
Rektor Wyższej Szkoły Policji powiadamia pisemnie
Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej
Policji oraz przełożonego policjanta właściwego w
sprawach osobowych.
§9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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Załącznik do decyzji nr 25
Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 lutego 2003 r.

Cechy pozytywne i negatywne kandydata
obserwowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Standardy zawodowe i etyczne:
Cechy pozytywne:
• bezstronność i sprawiedliwość,
• takt w rozmowach, wrażliwość w doborze słów,
• panowanie nad sobą,
• spokój i pewność siebie w stresowych sytuacjach,
• poczucie dumy z samorealizacji,
• poczucie dumy z wykonywanego zawodu.
Cechy negatywne:
• okazywanie obojętności,
• działanie nierozważne, bez uwzględnienia odczuć innych osób,
• brak elastyczności w stosunkach z innymi osobami,
• egocentryzm, brak taktu, obcesowość,
• arogancja, nadużywanie władzy,
• stwarzanie napięć,
• przejawianie stronniczości lub uprzedzeń,
• podważanie ustanowionych procedur,
• brak dumy ze swej sprawności lub wyglądu,
• brak dumy z pracy w Policji.
Komunikacja
Cechy pozytywne:
• mówi wyraźnie i zwięźle,
• wymowny, płynny i przekonujący mówca,
• dostosowuje styl komunikacji do potrzeb publiczności,
• zadaje pytania, dąży do pełnego zrozumienia wypowiedzi innych osób.
Cechy negatywne:
• mówi niejasno lub niewyraźnie,
• wypowiedzi nie zawierają potrzebnych informacji,
• nie zwraca uwagi na wypowiedzi innych osób,
• często przerywa innym osobom.
Motywacja własna
Cechy pozytywne:
• zainteresowanie pracą,
• wytrwałość w obliczu trudności i przeszkód,
• ciągłe uaktualnianie wiedzy zawodowej,
• dążenie do osiągania wyznaczonych celów,
• ciągłe śledzenie osiąganych przez siebie postępów,
• planowanie i organizowanie pracy.
Cechy negatywne:
• apatia,
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tendencja do negatywnego postrzegania spraw,
brak zaangażowania w wykonywanie zadań i pracę,
łatwe poddawanie się w obliczu problemów,
brak uaktualniania wiedzy zawodowej,
unikanie pracy lub odpowiedzialności,
brak zorganizowania w podejściu do zarządzania pracą.

Podejmowanie decyzji
Cechy pozytywne:
• szybko i dokładnie przyswaja sobie informacje i nabywa doświadczenie,
• wnikliwie i sprawnie korzysta z posiadanej wiedzy i doświadczenia,
• jest obiektywny, decyzje podejmuje bez uprzedzeń,
• będąc pod presją podejmuje decyzje racjonalnie i bezstronnie,
• zmienia, wyjaśnia lub broni decyzji w świetle późniejszych informacji,
• myśli o skutkach swego działania,
• przewiduje problemy i stara się je rozwiązać w odpowiednim czasie.
Cechy negatywne:
• przyjmuje informacje bez dociekania ich prawdziwości lub dokładności,
• podejmując decyzje kieruje się osobistymi uprzedzeniami,
• podejmuje decyzje zbyt subiektywnie,
• unika podejmowania decyzji,
• niezdecydowany: podjęcie decyzji trwa zbyt długo,
• podejmując decyzje nie opiera się na uzyskanych doświadczeniach,
• po podjęciu decyzji zbytnio upiera się przy niej pomimo nowych lub odmiennych informacji.
Kreatywność i innowacyjność
Cechy pozytywne:
• dochodzi do innowacyjnych i możliwych do zrealizowania w praktyce rozwiązań problemów,
• poszukuje nowych dróg wykonywania pracy, mając na uwadze konieczność jej ulepszania,
• docenia uczciwie nowe pomysły,
• przedstawia praktyczne plany innowacyjnych zmian,
• wspiera wdrażanie nowych praktyk.
Cechy negatywne:
• brak oryginalnych pomysłów,
• wykazuje nieuzasadniony upór przy każdej zmianie w stosunku do tradycyjnego podejścia,
• brak wyobraźni,
• jest zawsze zadowolony z istniejącego stanu rzeczy, nie dąży do ulepszeń,
• ma „klapki na oczach”,
• cechuje się brakiem wrażliwości i brakiem reakcji.
Przywództwo
Cechy pozytywne:
• wyraźnie wytycza innym kierunek,
• wyznacza realistyczne cele zespołowe,
• uznaje i chwali dobrą pracę,
• przydziela pracę bezstronnie,
• konsultuje się z innymi i dąży do poznania ich poglądów,
• przekazuje zespołowi informacje,
• okazuje osobiste zaangażowanie poprzez interesowanie się zdarzeniami i incydentami,
• jest pewny siebie w stosunkach z personelem i społeczeństwem,
• jest osobiście zainteresowany, wspiera i zachęca zespół.
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Cechy negatywne:
• nie wywiera wpływu na zespół i nie motywuje go,
• unika stosunków z ludźmi,
• zachęca do przekazywania informacji w górę, drogą służbową, a nie zachęca do przekazywania ich w dół
i w poziomie,
• brakuje mu wiarygodności w stosunkach z innymi,
• nie wytycza lub nie wyjaśnia kierunku,
• nie wie kiedy ingerować, a kiedy nie ingerować w zaistniałą sytuację,
• nie włącza zespołu do pracy,
• czuje się niepewnie wobec zgromadzonego personelu lub w publicznych wystąpieniach.

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 4
1. Zarządzenie nr 4/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
2. Decyzja nr 12/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia okresowych inwentaryzacji materiałów i dokumentów niejawnych w komórkach
organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
3. Decyzja nr 13/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw włączenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w
Warszawie do Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
4. Decyzja nr 14/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zbadania sposobu wdrażania funkcji recepcyjnej oraz
zasad postępowania z ofiarami przestępstw w
Komendach Powiatowych Policji w: Starachowicach, Poddębicach i Komendzie Miejskiej Policji w
Pile.
5. Decyzja nr 15/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji przygotowań i uczestnictwa reprezentacji polskiej Policji w Mistrzostwach Europy Policji
w judo.
6. Decyzja nr 16/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
7. Decyzja nr 17/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 stycznia 2003 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydawania w imieniu Komendanta Głównego Policji upoważnienia do udo-
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stępniania danych osobowych uzyskanych przez
organy, służby i instytucje państwowe w wyniku
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Decyzja nr 18/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia XVI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Policjant Ruchu
Drogowego Roku 2003”.
Decyzja nr 19/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji wdrożenia
do praktyki policyjnej zmian w ustawie − Kodeks
postępowania karnego.
Decyzja nr 21/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania regulaminu i
harmonogramu działań zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia X Edycji Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji − Turniej
Par Patrolowych „PATROL ROKU”.
Decyzja nr 22/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 23/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej w Centralnym Biurze Śledczym Komendy
Głównej Policji, Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 26/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 27/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie organizacji przygotowań i uczestnictwa reprezentacji
polskiej policji w Mistrzostwach Europy Policji w
strzelectwie.
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