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53
ZARZĄDZENIE NR 270 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy
kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 497 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy
kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań
uczestników ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP Nr 9,
poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po ujawnieniu faktu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa patrol jest obowiązany
niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do
zatrzymania jego sprawcy.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7.1. Kierownik, o którym mowa w § 6 pkt 1:
1) prowadzi rejestr przechowywanych materiałów oraz zobowiązany jest do ich przechowywania przez okres nie krótszy niż 30 dni;
2) wyznacza osobę odpowiedzialną za przeglądanie materiałów, o których mowa w § 6
pkt 2, oraz kopiowanie ich fragmentów,

przekazywanych następnie do właściwej
miejscowo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
2. Dopuszcza się niestosowanie przepisu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli wykroczenie zarejestrowano urządzeniem cyfrowym,
a na sprawcę wykroczenia nałożono mandat
karny albo zastosowano wobec niego środek
określony w art. 41 kodeksu wykroczeń.”;
3) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku określonym w § 7 ust. 2
skasowanie zarejestrowanego materiału może
nastąpić po zapoznaniu się z przebiegiem służby przez osobę, o której mowa w § 7 ust. 1
pkt 2.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia podpisania.
Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6

-243-

Poz. 54

54
ZARZĄDZENIE NR 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii
w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277) zarządza się, co następuje:

9)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Zarządzenie określa warunki i tryb nadawania,
przedłużania, wznawiania, weryfikacji, zawieszania,
przywracania oraz cofania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji, zwanym dalej „CLK KGP” oraz w laboratoriach kryminalistycznych w komendach wojewódzkich (Stołecznej)
Policji.
§2
1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) uprawnienia – upoważnienie do samodzielnego
wydawania opinii w policyjnych laboratoriach
kryminalistycznych, nadawane przez dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Głównej Policji;
2) opinia – sprawozdanie z dokonanych czynności
i spostrzeżeń w trakcie wykonywania badań
dla celów dowodowych oraz oparte na nich
wnioski;
3) kandydat – osoba posiadająca wyższe wykształcenie z tytułem magistra lub równorzędnym, która będzie się ubiegać o uzyskanie
uprawnień, zatrudniona lub przewidziana do zatrudnienia w policyjnym laboratorium kryminalistycznym;
4) ekspert – policjant lub pracownik Policji zatrudniony w policyjnym laboratorium kryminalistycznym, legitymujący się aktualnym świadectwem potwierdzającym posiadanie uprawnień;
5) konsultant – osoba posiadająca wiadomości
specjalne lub dorobek naukowy w określonej
dziedzinie wiedzy, niebędąca pracownikiem policyjnego laboratorium kryminalistycznego;
6) ekspert prowadzący – ekspert lub konsultant
prawujący bezpośredni nadzór nad procesem
kształcenia kandydata;
7) ekspert nadzorujący – ekspert lub konsultant
sprawujący bezpośredni nadzór nad procesem
weryfikacji kompetencji eksperta, któremu zawieszone zostały uprawnienia;
8) naczelnik laboratorium – naczelnik laboratorium
kryminalistycznego komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) Policji lub naczelnik wydziału CLK

10)

11)

12)
13)

KGP właściwy dla miejsca zatrudnienia kandydata lub eksperta;
postępowanie kwalifikacyjne – zespół przedsięwzięć odnoszących się do kandydata, mających na celu potwierdzenie posiadanej wiedzy
oraz umiejętności uzasadniających rozpoczęcie
procesu kształcenia;
proces kształcenia – działania polegające na
zdobywaniu i rozwijaniu przez kandydata wiedzy oraz umiejętności w celu uzyskania uprawnień, podlegające ocenie pod kątem uzyskiwanych postępów;
praca zaliczeniowa – praca pisemna wykonana
w trakcie procesu kształcenia, której temat
oraz zakres zostały uzgodnione i zaakceptowane przez naczelnika właściwego merytorycznie
wydziału CLK KGP;
egzamin końcowy – sprawdzian wiedzy i umiejętności potwierdzający kwalifikacje kandydata
do uzyskania uprawnień;
świadectwo – dokument poświadczający posiadanie uprawnień, wydany przez dyrektora CLK
KGP z określonym okresem obowiązywania.

§3
1. Eksperci są uprawnieni do samodzielnego wydawania opinii w zakresie objętym posiadanymi
uprawnieniami.
2. Dyrektor CLK KGP określa w formie decyzji wykaz
dyscyplin, w zakresie których wydawane są opinie
w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
oraz specjalności, w zakresie których nadaje się
uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii,
typowe zakresy badań dla poszczególnych dyscyplin i specjalności, a także minimalną liczbę projektów opinii do wykonania przez kandydata na eksperta kryminalistyki pod nadzorem eksperta prowadzącego z zakresu specjalności, w odniesieniu
do której przewiduje się nadanie uprawnień do
samodzielnego wydawania opinii.
Rozdział 2
Postępowanie kwalifikacyjne i proces kształcenia
§4
1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się na
pisemny wniosek naczelnika laboratorium, w którym kandydat jest lub ma zostać zatrudniony,
skierowany do dyrektora CLK KGP. Wzór wniosku
określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Dyrektor CLK KGP w drodze decyzji określa termin
i zakres testu kwalifikacyjnego oraz wyznacza
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osoby do jego przeprowadzenia.
3. W ramach testu kwalifikacyjnego przeprowadza
się:
1) sprawdzian predyspozycji do wypełniania obowiązków eksperta z określonej specjalności
kryminalistycznej;
2) sprawdzian ze znajomości języka obcego;
3) sprawdzian wiedzy podstawowej z zakresu
techniki kryminalistycznej.
4. Eksperci ubiegający się o rozpoczęcie procesu
kształcenia w kolejnej specjalności kryminalistycznej zwolnieni są ze zdawania testu kwalifikacyjnego w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2 i 3.
5. O terminie i zakresie testu kwalifikacyjnego kandydat jest informowany pisemnie co najmniej
z 14-dniowym wyprzedzeniem.
§5
1. Zaliczenie testu kwalifikacyjnego warunkuje rozpoczęcie procesu kształcenia.
2. Po spełnieniu przez kandydata warunku, o którym
mowa w ust. 1, dyrektor CLK KGP w formie decyzji określa datę rozpoczęcia procesu kształcenia,
wskazuje specjalność kryminalistyczną, wyznacza
eksperta prowadzącego oraz przydziela książkę
pracy eksperta laboratorium kryminalistycznego,
zwaną dalej „książką pracy eksperta”, z nadanym
jej indywidualnym numerem.
3. W książce pracy eksperta, której wzór określa
załącznik nr 2 do zarządzenia, jest dokumentowany przebieg procesu kształcenia kandydata oraz
przebieg pracy eksperta.
4. W CLK KGP jest prowadzony rejestr wydanych
kandydatom książek pracy eksperta.
5. Kandydat musi ukończyć proces kształcenia w okresie trzech lat od daty, o której mowa w ust. 2.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
pisemny wniosek kandydata, złożony za pośrednictwem naczelnika laboratorium, dyrektor CLK
KGP może przedłużyć określony w ust. 5 czas
trwania procesu kształcenia maksymalnie do pięciu lat.
7. O powtórne zaliczanie testu kwalifikacyjnego dla
określonej specjalności kryminalistycznej nie może
ubiegać się osoba, która uzyskała z niego wynik
negatywny.
§6
1. Do chwili zakończenia procesu kształcenia kandydat musi spełnić następujące wymagania:
1) ukończyć kurs doskonalenia zawodowego
przewidziany dla kandydatów na ekspertów
kryminalistyki;
2) opracować pod nadzorem eksperta prowadzącego, określoną w decyzji dyrektora CLK KGP,
o której mowa w § 3 ust. 2, liczbę projektów
opinii z zakresu specjalności kryminalistycznej,
w odniesieniu do której przewiduje się nadanie
uprawnień;
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3) przygotować pracę zaliczeniową;
4) odbyć miesięczną praktykę w komórce techniki
kryminalistycznej, uczestnicząc w co najmniej
piętnastu oględzinach miejsc zdarzeń;
5) odbyć łącznie nie mniej niż trzydzieści dni roboczych praktyki w pracowniach specjalistycznych wskazanych przez naczelnika właściwego
merytorycznie wydziału CLK KGP,
6) po zakończeniu praktyki, o której mowa w pkt 5,
uzyskać od naczelnika właściwego merytorycznie wydziału CLK KGP potwierdzenie nabycia umiejętności praktycznego stosowania metod i technik badawczych oraz prawidłowego
ich dokumentowania, w zakresie określonej
specjalności kryminalistycznej;
7) uczestniczyć w charakterze obserwatora w co
najmniej pięciu rozprawach sądowych, w trakcie których ustne opinie składali eksperci kryminalistyki;
8) uzyskać pozytywną pisemną opinię z przebiegu
procesu kształcenia wystawioną przez eksperta
prowadzącego, potwierdzoną przez naczelnika
laboratorium.
2. Na kurs, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą
zostać skierowani kandydaci po przepracowaniu
co najmniej 12 miesięcy w laboratorium kryminalistycznym i odbyciu praktyki, o której mowa
w ust. 1 pkt 4.
3. Dyrektor CLK KGP w formie decyzji określa dla
poszczególnych specjalności kryminalistycznych
rodzaje metod i technik badawczych, niezbędnych
do opanowania przez kandydatów w procesie
kształcenia.
4. Ekspertów ubiegających się o uzyskanie uprawnień
z kolejnej specjalności kryminalistycznej nie dotyczą
wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 7.
§7
1. Po spełnieniu przez kandydata wymogów określonych w § 6 ust. 1 naczelnik laboratorium przedstawia dyrektorowi CLK KGP pisemny wniosek
o dopuszczenie kandydata do egzaminu końcowego, zaopiniowany przez naczelnika właściwego
merytorycznie wydziału CLK KGP. Wzór wniosku
określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) książkę pracy eksperta;
2) kopie co najmniej dziesięciu projektów opinii
sporządzonych przez kandydata, obejmujących
wszystkie metody badawcze z zakresu specjalności, w odniesieniu do której przewiduje się
nadanie uprawnień;
3) pracę zaliczeniową, o której mowa w § 6 ust. 1
pkt 3, ocenioną pozytywnie przez naczelnika
właściwego merytorycznie wydziału CLK KGP;
4) opinię, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 8.
3. Kandydat, który uzyskał negatywną opinię z przebiegu procesu kształcenia, może zwrócić się do
dyrektora CLK KGP o wydanie niezależnej opinii.
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4. Dyrektor CLK KGP w celu przeprowadzenia oceny
procesu kształcenia kandydata i wydania opinii,
o której mowa w ust. 3, powołuje komisję w składzie:
1) zastępca dyrektora CLK KGP;
2) naczelnik właściwego merytorycznie wydziału
CLK KGP;
3) ekspert lub konsultant w zakresie specjalności,
w odniesieniu do której przewiduje się nadanie
uprawnień kandydatowi.
5. Wydanie przez komisję, o której mowa w ust. 4,
negatywnej opinii powoduje przerwanie procesu
kształcenia, bez możliwości jego wznowienia.
Rozdział 3
Postępowanie związane z nadawaniem uprawnień
§8
1. Proces kształcenia kończy się egzaminem końcowym przeprowadzanym przez komisję powołaną
decyzją dyrektora CLK KGP, w składzie:
1) naczelnik właściwego merytorycznie wydziału
CLK KGP lub osoba przez niego wyznaczona;
2) przedstawiciel szkoły policyjnej właściwej do
prowadzenia kursów doskonalenia zawodowego
dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki;
3) co najmniej jeden ekspert lub konsultant w zakresie specjalności, w odniesieniu do której
przewiduje się nadanie uprawnień;
4) przedstawiciel komórki organizacyjnej CLK KGP
właściwej do spraw doskonalenia zawodowego;
5) co najmniej jeden przedstawiciel laboratorium
kryminalistycznego komendy wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 dyrektor CLK
KGP określa termin i zakres egzaminu końcowego.
3. O terminie i zakresie egzaminu końcowego kandydat jest informowany pisemnie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Egzaminy końcowe odbywają się w terminach
wyznaczonych w harmonogramie ustalanym przez
dyrektora CLK KGP corocznie do końca stycznia.
§9
1. Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej oceny z
egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, dyrektor
CLK KGP wydaje decyzję o nadaniu mu uprawnień
na okres pięciu lat, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.
2. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1,
kandydat składa przed dyrektorem CLK KGP przyrzeczenie o treści: Świadomy znaczenia moich
słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki eksperta kryminalistyki wykonam z całą sumiennością
i bezstronnością.
3. Po złożeniu przez kandydata przyrzeczenia, o którym
mowa w ust. 2, otrzymuje on świadectwo, którego
wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
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§ 10
1. W przypadku gdy kandydat uzyska negatywną
ocenę z egzaminu, o którym mowa w § 8 ust. 1,
powinien przystąpić do niego ponownie w najbliższym terminie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 8 ust. 4.
2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzany jest na pisemny wniosek kandydata skierowany do dyrektora CLK KGP, za pośrednictwem
naczelnika laboratorium.
3. Przerwanie procesu kształcenia, bez możliwości
jego wznowienia następuje, jeżeli kandydat bez
uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do egzaminu, o którym mowa w ust. 1 lub uzyska z niego
ocenę negatywną.
Rozdział 4
Bieg uprawnień
§ 11
1. Termin obowiązywania uprawnień upływa z końcem roku kalendarzowego określonego w świadectwie.
2. Nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, ekspert występuje do dyrektora CLK KGP z zaopiniowanym
przez naczelnika laboratorium pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wzór wniosku określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy
dołączyć książkę pracy eksperta, wypełnioną
zgodnie z wymaganiami.
4. Po uzyskaniu dokumentów, o których mowa w ust. 3
dyrektor CLK KGP wydaje decyzję o przedłużeniu
okresu ważności uprawnień na kolejne pięć lat, co
zostaje potwierdzone świadectwem.
5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2,
powoduje wygaśnięcie uprawnień.
6. Uprawnienia, które wygasły z przyczyn wymienionych w ust. 2, mogą zostać wznowione, jeśli
osoba zainteresowana zwróci się do dyrektora
CLK KGP z pisemnym wnioskiem o wyrażenie
zgody na ich wznowienie, zaopiniowanym przez
naczelnika laboratorium i zawierającym uzasadnienie dla wznowienia uprawnień, ze wskazaniem
istotnych okoliczności niedotrzymania terminu
określonego w ust. 2.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
o którym mowa w ust. 6 dyrektor CLK KGP wydaje decyzję w sprawie wznowienia uprawnień
oraz określa okres ich obowiązywania, potwierdzony w świadectwie.
§ 12
1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących kompetencji eksperta dyrektor CLK KGP
wydaje decyzję o powołaniu komisji do weryfikacji
uprawnień, w składzie:
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1) zastępca dyrektora CLK KGP;
2) naczelnik właściwego merytorycznie wydziału
CLK KGP;
3) trzech ekspertów lub konsultantów w zakresie
specjalności, w odniesieniu do której przewiduje się weryfikację uprawnień.
2. Na podstawie wniosków komisji dyrektor CLK
KGP wydaje decyzję w sprawie zawieszenia,
utrzymania w mocy, przywrócenia lub cofnięcia
uprawnień.
3. Zadaniem komisji, o której mowa w ust. 1, jest:
1) ocena kompetencji, a w szczególności sprawdzenie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych
umiejętności eksperta, w zakresie posiadanych
przez niego uprawnień;
2) wnioskowanie do dyrektora CLK KGP, na podstawie wyników oceny, o której mowa w pkt 1,
o wydanie decyzji w sprawie utrzymania
w mocy lub zawieszenia uprawnień;
3) w przypadku wydania przez dyrektora CLK
KGP decyzji o zawieszeniu uprawnień - ocena
postępów w procesie weryfikacji kwalifikacji
eksperta, którego decyzja dotyczy;
4) wnioskowanie do dyrektora CLK KGP, na podstawie wyników oceny, o której mowa w pkt 3,
o wydanie decyzji w sprawie przywrócenia lub
cofnięcia uprawnień.
4. W decyzji dotyczącej zawieszenia uprawnień dyrektor CLK KGP wyznacza eksperta nadzorującego
oraz określa w szczególności:
1) okres zawieszenia uprawnień, który nie może
trwać dłużej niż 12 miesięcy;
2) przebieg procesu weryfikacji kwalifikacji eksperta, który umożliwiłby przywrócenie uprawnień.
5. Osoba wyznaczona na eksperta nadzorującego nie
może być członkiem komisji, o której mowa w ust. 1.
6. Przywrócenie zawieszonych uprawnień uwarunkowane jest zakończeniem procesu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2, oraz uzyskaniem pisemnych
pozytywnych opinii eksperta nadzorującego i komisji, o której mowa w ust. 1.
7. Przywrócenie uprawnień, o których mowa w ust. 6,
następuje na czas określony w decyzji dyrektora
CLK KGP i potwierdzony w świadectwie.
8. Decyzje, o których mowa w ust. 2 muszą zawierać pisemne uzasadnienie.
9. Dyrektor CLK KGP cofa uprawnienia osobie, która:
1) nie spełni warunków niezbędnych do ich przywrócenia, określonych w ust. 6;
2) kwalifikuje się do ich powtórnego zawieszenia
na podstawie wniosków komisji, o której mowa w ust. 1.
10. Osoba, której zostały cofnięte uprawnienia, nie
może ubiegać się o ich powtórne nadanie.
§ 13
1. Uprawnienia wygasają w przypadku wystąpienia
trzyletniej przerwy w wydawaniu opinii, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do ekspertów
zajmujących stanowiska kierownicze i sprawujących bezpośredni merytoryczny nadzór nad wydawaniem opinii.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 mogą
zostać wznowione, jeśli osoba zainteresowana
zwróci się do dyrektora CLK KGP z pisemnym
wnioskiem o wyrażenie zgody na ich wznowienie,
zaopiniowanym przez naczelnika laboratorium.
4. Do wznowienia uprawnień, o których mowa
w ust. 1, mają zastosowanie przepisy § 12 dotyczące przywrócenia uprawnień.
Rozdział 5
Krajowy Rejestr Kandydatów i Ekspertów
§ 14
1. Dyrektor CLK KGP prowadzi Krajowy Rejestr Kandydatów i Ekspertów, zwany dalej „Rejestrem”.
2. W Rejestrze gromadzone są informacje dotyczące
kandydatów, ekspertów, procesu kształcenia oraz
uprawnień, a w szczególności:
1) imię i nazwisko;
2) miejsce pełnienia służby lub zatrudnienia;
3) data rozpoczęcia procesu kształcenia oraz rodzaj wybranej specjalności;
4) numer wydanej kandydatowi książki pracy eksperta;
5) data przerwania procesu kształcenia;
6) numer decyzji o nadaniu uprawnień oraz data
ich nadania;
7) oznaczenie specjalności, w zakresie których
nadano uprawnienia;
8) numer świadectwa oraz okres ważności uprawnień;
9) dane o przedłużeniu, wygaśnięciu, wznowieniu,
weryfikacji, zawieszeniu, przywróceniu, utrzymaniu w mocy oraz cofnięciu uprawnień (data
wydania decyzji, okres obowiązywania).
3. Naczelnik laboratorium przekazuje dyrektorowi
CLK KGP informacje o osobach, które zakończyły
służbę lub pracę w policyjnym laboratorium kryminalistycznym, kandydatach, którzy przerwali proces
kształcenia oraz wystąpieniu przerwy w wydawaniu
opinii, o której mowa w § 13 ust. 1, w celu odnotowania w Rejestrze.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 15
1. Świadectwa wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów zachowują ważność
przez okres określony w świadectwie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także do ekspertów posiadających uprawnienia z dyscyplin lub specjalności, które nie zostały ujęte w decyzji dyrektora
CLK KGP, o której mowa w § 3 ust. 2.
3. Do osób, które rozpoczęły proces kształcenia

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6

-247-

w kierunku uzyskania uprawnień przed wejściem
w życie niniejszego zarządzenia, nie stosuje się
warunku posiadania wykształcenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.
4. Dopuszcza się uzyskanie uprawnień z dyscyplin lub
specjalności innych niż określone decyzją dyrektora, o której mowa w § 3 ust. 2, przez osoby, które
rozpoczęły proces kształcenia w kierunku ich uzyskania przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.
§ 16
Dyrektor CLK KGP każdorazowo przekazuje do
właściwej dla kandydata lub eksperta komórki organizacyjnej do spraw osobowych informację o przerwaniu procesu kształcenia oraz nadaniu, przedłużeniu, wygaśnięciu, wznowieniu, zawieszeniu, przywróceniu i cofnięciu uprawnień.
§ 17
Nie nadaje się uprawnień do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii osobom
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zatrudnionym w laboratoriach kryminalistycznych
nieposiadających aparatury badawczej i warunków
lokalowych umożliwiających wykonywanie badań
zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi.
§ 18
Traci moc zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie
nadawania i weryfikacji uprawnień do wykonywania
w Policji ekspertyz kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP
Nr 2, poz. 5).
§ 19
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
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Załączniki
do zarządzenia nr 294
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 marca 2007 r.
Załącznik nr 1

........................................., .........................
miejscowość

data

.........................................................
nazwa komórki organizacyjnej

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNEGO KGP
..................................................
WNIOSEK
Na podstawie § 4 ust. 1 zarządzenia nr ...................... Komendanta Głównego Policji z dnia
........................................... w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP Nr ..........., poz. ..........) wnoszę o przeprowadzenie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do Pana/Pani ...............................................................................................,
1

dane osoby kierowanej na test kwalifikacyjny

.............................................................................................................................................................
który/która ubiega się o rozpoczęcie procesu kształcenia z zakresu ...............................................................
2

nazwa specjalności

.............................................................................................................................................................
UZASADNIENIE
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..........................................................
podpis naczelnika laboratorium

Załączniki: kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz CV osoby ubiegającej się o rozpoczęcie procesu
kształcenia

1
2

Należy podać imię, nazwisko, tytuł naukowy, a w przypadku policjantów także stopień służbowy.
Na podstawie decyzji dyrektora CLK KGP, o której mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia KGP nr ...... z dnia ...................
w sprawie w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
(Dz. Urz. KGP Nr ......, poz. ......).

Zasady prowadzenia książki:
1. Książka jest dokumentem wydawanym w CLK KGP kandydatowi na eksperta z chwilą rozpoczęcia procesu kształcenia, w
celu dokumentowania jego przebiegu, a także przebiegu dalszej pracy eksperta kryminalistyki.
2. Nadzór nad prawidłowością dokonywanych zapisów w książce sprawowany jest przez:
1) eksperta prowadzącego – w odniesieniu do kandydata na
eksperta,
2) naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP/KSP lub
naczelnika merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej CLK KGP – w odniesieniu do eksperta oraz kandydata
na eksperta.
3. W tabeli „Ocena postępów w procesie kształcenia kandydata”
ekspert prowadzący jest obowiązany co najmniej dwa razy w
roku dokonać opisowej oceny bieżących postępów kandydata
na eksperta w zakresie osiągania założonych celów kształcenia.
Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP/KSP lub naczelnik merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej CLK
KGP potwierdza fakt zapoznania się z oceną dokonaną przez
eksperta prowadzącego (podpis i pieczątka).
4. W tabeli „Uprawnienia do wydawania opinii” rejestruje się
zmiany w zakresie posiadanych przez ekspertów uprawnień
(nadanie, przedłużenie, zawieszenie, cofnięcie) potwierdzone
przez dyrektora CLK KGP.
5. W części „Nadzór nad szkoleniem kandydatów na ekspertów”
wpisów dokonuje naczelnik CLK KGP/LK KWP/KSP.
6. W części „Ocena merytoryczna pracy eksperta” wpisu dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora CLK KGP do przeprowadzenia oceny jakości pracy laboratorium kryminalistycznego właściwego dla miejsca zatrudnienia eksperta, w
przypadku wystąpienia konieczności sformułowania uwag w
stosunku do ocenianego eksperta.

KSIĄŻKA PRACY EKSPERTA
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO
NR ....................

Strona 1

Strona 2

Szkolenie specjalistyczne (policyjne lub cywilne)

Data ukończenia

Imię i nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Stopień/tytuł naukowy/zawodowy
Studia wyższe − uczelnia

Wydział/kierunek
Studia podyplomowe
Przebieg pracy zawodowej przed rozpoczęciem służby lub pracy w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych:

Data rozpoczęcia służby lub pracy w Policji

PRZEBIEG SŁUŻBY LUB PRACY W POLICYJNYCH LABORATORIACH
KRYMINALISTYCZNYCH
Jednostka

Od

Do

Podpis przełożonego

Strona 3

Strona 4

Przebieg procesu kształcenia

Uprawnienia do wykonywania opinii
Nadanie uprawnień (zakres),
(przedłużenie, zawieszenie, cofnięcie
uprawnień)

Nr decyzji
i data nadania

kandydata

Podpis i pieczęć
dyrektora CLK KGP

Dyscyplina/Specjalność ................................................................
Data rozpoczęcia kształcenia .............................................................

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

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

Imię i nazwisko eksperta prowadzącego

jednostka

.........................................
Podpis eksperta prowadzącego

Roczne podsumowanie wykonanych prac
Rodzaje projektów opinii opracowanych pod nadzorem eksperta
prowadzącego

20.....

20.....

20.....

20.....

20.....

RAZEM
Podpis eksperta prowadzącego

Podpis naczelnika CLK KGP/LK
KWP/KSP

Strona 5 i 6

Strona 7

OCENA POSTĘPÓW W PROCESIE KSZTAŁCENIA
KANDYDATA
Okresowa ocena wiedzy i umiejętności
kandydata

Data i podpis eksperta prowadzącego
oraz naczelnika CLK
KGP/LK KWP/KSP

Strona 8 – 12

PRAKTYKA W KOMÓRCE TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

Data

Uczestnictwo w oględzinach – rodzaj zdarzenia
(dot. kandydatów)

Sygnatura
sprawy

Strona 13

PRAKTYKA W KOMÓRCE TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

Data

Uczestnictwo w oględzinach – rodzaj zdarzenia
(dot. kandydatów)

Sygnatura
sprawy

KARTA ZALICZEŃ
metod i technik badawczych
w specjalności .......................................................................................

Lp.

METODA/TECHNIKA BADAWCZA

Imię, nazwisko, jednostka
organizacyjna, data i podpis
sprawdzającego opanowanie
metody/techniki badawczej

Data i podpis kierownika komórki kryminalistycznej
Strona 14

Strona 15

Lp.

METODA/TECHNIKA BADAWCZA cd.

Imię, nazwisko, jednostka
organizacyjna, data i podpis
sprawdzającego opanowanie
metody/techniki badawczej

Strona 16 i 17

PRAKTYKA W PRACOWNIACH SPECJALISTYCZNYCH
Termin praktyki

Miejsce i tematyka praktyki

Uwagi

Strona 18

UCZESTNICTWO W ROZPRAWACH SĄDOWYCH W CHARAKTERZE
OBSERWATORA (dot. kandydatów)

Przebieg procesu kształcenia kandydata
Dyscyplina/Specjalność ................................................................

Data rozprawy

Sąd

Numer ekspertyzy

Data rozpoczęcia kształcenia .............................................................

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

Imię i nazwisko eksperta prowadzącego

...................................
jednostka

.........................................
Podpis eksperta prowadzącego

Roczne podsumowanie wykonanych prac
Rodzaje projektów opinii opracowanych pod nadzorem eksperta
prowadzącego

20..... 20..... 20..... 20..... 20.....

RAZEM
Podpis eksperta prowadzącego

Podpis naczelnika CLK KGP/LK
KWP/KSP

Strona 19

Strona 20

OCENA POSTĘPÓW W PROCESIE KSZTAŁCENIA KANDYDATA

Okresowa ocena wiedzy i umiejętności kandydata

Data i podpis
eksperta prowadzącego
oraz naczelnika
CLK KGP/LK KWP/KSP

Strona 21 – 25

KARTA ZALICZEŃ
metod i technik badawczych
w specjalności .......................................................................................

Lp.

METODA/TECHNIKA BADAWCZA

Imię, nazwisko, jednostka
organizacyjna, data i podpis
sprawdzającego opanowanie
metody/techniki badawczej

Strona 26

Lp.

METODA/TECHNIKA BADAWCZA cd.

Imię, nazwisko, jednostka
organizacyjna, data i podpis
sprawdzającego opanowanie
metody/techniki badawczej

Strona 27 i 28

PRAKTYKA W PRACOWNIACH SPECJALISTYCZNYCH
Termin praktyki

Miejsce i tematyka praktyki

Uwagi

Strona 29

PRZEBIEG PRACY EKSPERTA

PRZEBIEG PRACY EKSPERTA

Dyscyplina/specjalność .....................................................
20..... 20..... 20..... 20..... 20.....

Rodzaje opracowanych opinii

Inne czynności
procesowe

RAZEM

Podpis przełożonego

Dyscyplina/specjalność .....................................................
20..... 20..... 20.....

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Strona 30

20..... 20..... 20..... 20..... 20.....

Strona 31
32 – 33; 34 – 35; 36 – 37 (odpowiada str. 30 – 31)

ROZWÓJ ZAWODOWY EKSPERTA

OCENA MERYTORYCZNA PRACY EKSPERTA
Data

Opisowa ocena

Podpis oceniającego

Strona 38 i 39

Staże, sympozja naukowe, kursy, szkolenia itp.

Miejsce, data

Strona 40 – 42

PRACE BADAWCZE
Temat pracy – uzyskane efekty

PUBLIKACJE
Tytuł publikacji – wydawnictwo

Praca zaliczeniowa:

Data
wydania publikacji,

Inne:

Strona 43

Strona 44

PROWADZONE WYKŁADY I SZKOLENIA

Data

NADZÓR NAD SZKOLENIEM KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW
SPECJALNOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata
Jednostka organizacyjna
Data rozpoczęcia szkolenia
Uwagi dot. zakończenia szkolenia
(nr decyzji, inne ...)
SPECJALNOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata
Jednostka organizacyjna
Data rozpoczęcia szkolenia
Uwagi dot. zakończenia szkolenia
(nr decyzji, inne ...)
SPECJALNOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata
Jednostka organizacyjna
Data rozpoczęcia szkolenia
Uwagi dot. zakończenia szkolenia
(nr decyzji, inne ...)
SPECJALNOŚĆ
Imię i nazwisko kandydata
Jednostka organizacyjna
Data rozpoczęcia szkolenia
Uwagi dot. zakończenia szkolenia
(nr decyzji, inne ...)

Strona 45 – 47

Strona 48 –50

Uwagi:

Strona 51

Strona 52
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Załącznik nr 3
..............................., ...............................
miejscowość

data

.........................................
nazwa komórki organizacyjnej

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNEGO KGP
……............................................
WNIOSEK
Na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia nr .............. Komendanta Głównego Policji z dnia
........................................... w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP Nr ......, poz. ......) wnoszę o dopuszczenie do egzaminu końcowego
Pana/Pani .............................................................................................................................................,
1

dane osoby kierowanej na egzamin

.............................................................................................................................................................
który/która ubiega się o uzyskanie uprawnień z zakresu ...............................................................................
2

nazwa specjalności

.............................................................................................................................................................
UZASADNIENIE
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................
podpis naczelnika laboratorium

OPINIA WŁAŚCIWEGO MERYTORYCZNIE NACZELNIKA CLK KGP
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................
podpis naczelnika

1
2

Należy podać imię, nazwisko, tytuł naukowy, a w przypadku policjantów także stopień służbowy.
Na podstawie decyzji dyrektora CLK KGP, o której mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia KGP nr ....... z dnia ........... w sprawie
w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP
Nr ......, poz. ......).
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Załącznik nr 4

Potwierdza się, że Pan/i
............................................................................................................................

posiada uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych
laboratoriach kryminalistycznych ze specjalności:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

w ramach dyscypliny:
............................................................................................................................

nadane Decyzją nr

………...

Dyrektora CLK KGP z dnia

……………….

Niniejsze świadectwo zachowuje ważność do.................20….......r.
Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Głównej Policji

Warszawa,
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Załącznik nr 5
..............................., ………....................
miejscowość

data

................................................................
imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem
oraz nazwa komórki i jednostki organizacyjnej,
w której jest zatrudniona

DYREKTOR
CENTRALNEGO LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNEGO KGP
…….........................................................

WNIOSEK
Na podstawie § 11 ust. 2 zarządzenia nr ....... Komendanta Głównego Policji z dnia ...................................
w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
(Dz. Urz. KGP Nr ............, poz. ..........) wnoszę o przedłużenie posiadanych przeze mnie uprawnień z zakresu
.............................................................................................................................................................
1

nazwa specjalności

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

....................................................................
podpis wnioskodawcy

OPINIA NACZELNIKA LABORATORIUM
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

....................................................................
podpis osoby opiniującej

1

Na podstawie decyzji dyrektora CLK KGP, o której mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia KGP nr ............. z dnia ...................
w sprawie w sprawie uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
(Dz. Urz. KGP Nr ........., poz. .........)
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55
DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
uchylająca decyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzenia programu szkolenia
dla policjantów zajmujących się problematyką nieletnich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277) postanawia się, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

§1
Uchyla się decyzję nr 71 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów zajmujących się problematyką nieletnich.

56
DECYZJA NR 197 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów
służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania
w sprawach nieletnich
§1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej
i kryminalnej w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich”,
stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.

57
DECYZJA NR 198 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności do spraw nieletnich
§1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej
w specjalności do spraw nieletnich”, stanowiący
załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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58
DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej ruchu drogowego
§1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej ruchu drogowego”, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.

59
DECYZJA NR 201 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów wszystkich rodzajów służb w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277) postanawia się, co następuje:

(Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 92).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Uchyla się decyzję nr 586 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2006 r. w sprawie
wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów wszystkich rodzajów służb
w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego

Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

60
DECYZJA NR 202 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego – poziom IV
§1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego – poziom IV”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Traci moc decyzja nr 489 Komendanta Głównego

Policji z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego dla
policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego
– poziom IV.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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61
DECYZJA NR 203 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich
§1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów przewodników psów
służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich”, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.

62
DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów wszystkich rodzajów służb w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego
§1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów wszystkich rodzajów
służb w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego”, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.

63
DECYZJA NR 209 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy
i umiejętności zawodowych policjantów w 2007 r.

1)
2)
3)
4)

§1
W 2007 r. polecam przeprowadzenie kolejnych edycji:
Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”;
Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji
Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”;
Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”;
Kynologicznych Mistrzostw Policji;
– zwanych dalej „konkursami”.

§2
1. Do zorganizowania i przeprowadzenia finału:
1) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” –
w dniach 12 – 14 września 2007 r. – wyznaczam Komendanta Szkoły Policji w Słupsku;
2) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” – w dniach 11 – 12
października 2007 r. – wyznaczam Komendanta Szkoły Policji w Katowicach;
3) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Dro-
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gowego” – w dniach 30 maja – 2 czerwca 2007 r.
oraz Kynologicznych Mistrzostw Policji – w dniach
17 – 21 września 2007 r. – wyznaczam Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
2. Przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wyznaczeni przez Dyrektora Biura uczestniczą w zawodach finałowych
konkursów w charakterze obserwatorów.

1)
2)

3)

4)

Poz. 63 i 64

wiedzy zawodowej oraz posiadanych wyników
sprawdzianów strzeleckich i sprawnościowych.
2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, mogą przeprowadzić dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności zawodowych, w szczególności, gdy wynika
to ze specyfiki rodzaju służby objętej konkursem.
3. Sprawdzian wiedzy zawodowej, o którym mowa
w ust. 1, należy przeprowadzić na podstawie testów wiedzy opracowanych przez zespoły powołane decyzjami komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji.
4. Policjantów przygotowujących się do konkursów nie
zwalnia się z wykonywania bieżących zadań służbowych.

§3
Komendanci, o których mowa w § 2:
decyzjami powołają zespoły do organizacji konkursów i określą ich zadania;
przygotują i przedstawią do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji:
a) regulamin konkursu – w terminie do dnia
30 marca 2007 r.,
b) preliminarz wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem finału konkursu –
w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.;
opracują i przekażą komendantom, o których mowa w § 5, w terminie do dnia 16 kwietnia 2007 r.
testy wiedzy na eliminacje I stopnia na szczebel
wojewódzki konkursów;
w sprawach nagród dla laureatów konkursów
zwracają się bezpośrednio do:
a) Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji – w sprawie nagród rzeczowych,
b) Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej
Policji – w sprawie nagród finansowych,
c) Dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji – w sprawie pucharów i odznaczeń.

§5
Komendanci wojewódzcy Policji i Komendant
Stołeczny Policji sprawują bezpośredni nadzór nad
organizacją i przeprowadzeniem eliminacji I stopnia
na szczeblu wojewódzkim:
1) konkursu, o którym mowa w § 1 pkt 1 – w terminie do dnia 30 kwietnia 2007 r.;
2) konkursów wymienionych w § 1 pkt 2-4 – w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
§6
Dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji i Komendant Stołeczny Policji:
1) udzielą pomocy komendantom, o których mowa
w § 2, w przygotowaniu konkursów;
2) w razie potrzeby, na wniosek komendanta szkoły organizującej konkurs, wyznaczą policjantów lub pracowników
do udziału w pracach zespołu, o którym mowa w § 3.

§4
1. Komendanci powiatowi (miejscy) i rejonowi Policji
w terminie do dnia 14 kwietnia 2007 r. wytypują
kandydatów do uczestnictwa w eliminacjach do
konkursów na szczeblu wojewódzkim na podstawie wyników przeprowadzonych sprawdzianów

§7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

64
DECYZJA NR 210 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego YOUNG II
przygotowującego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji do współpracy międzynarodowej
§1
1. Ustanawia się „Program kursu doskonalenia zawodowego YOUNG II przygotowującego funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji do
współpracy międzynarodowej”.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej decyzji.

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, poProgram kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 222 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie planowania środków finansowych
na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2007 r.
W celu zaplanowania środków finansowych na
eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych,
postanawia 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.

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 pędne
i smary oraz materiały konserwacyjno-remontowe.
§5
Traci moc decyzja nr 2 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie planowania środków finansowych na eksploatację w Policji
pojazdów i łodzi motorowych w 2006 r. (Dz. Urz.
KGP Nr 4, poz. 12).
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendanta Główny Policji
Konrad Kornatowski

§3
Planowanie wydatków odbywa się na podstawie
Załącznik
do decyzji nr 222
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 marca 2007 r.
TABELA NR 1
Przewidywane środki finansowe na eksploatację pojazdów i łodzi motorowych w jednostkach Policji
Kwota w zł na 1 km przebiegu lub 1 motogodzinę pracy
Lp.

Rodzaj i typ pojazdu, lub motorowej

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

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

razem (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

0,32
0,35
0,46
0,54
0,63
0,67
0,81

0,28
0,42
0,44
0,46
0,52
0,60
0,66

0,60
0,77
0,90
1,00
1,15
1,27
1,47

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
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1.

2.

3.

4.

5.

II.

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

0,31
0,47
0,53

0,20
0,23
0,33

0,51
0,70
0,86

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

0,75
0,67
0,85
0,97
1,00

0,43
0,43
0,48
0,48
0,53

1,18
1,10
1,33
1,45
1,53

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

0,56
0,62
0,80
0,85
1,11

0,31
0,33
0,35
0,40
0,42

0,87
0,95
1,15
1,25
1,53

MOTOCYKLE O POJEMNOŚCI SILNIKA:*
1. do 250 cm3
2. pow. 250 do 500 cm3 wł.
3. pow. 500 cm3

0,22
0,32
0,35

0,20
0,23
0,53

0,42
0,55
0,88

21,74
32,60
67,64
109,19
65,51

1,43
2,09
4,33
8,06
8,25

23,17
34,69
71,97
117,25
73,76

3,74
1,14

2,18
0,56

5,92
1,70

1,64
2,11
0,70
1,56

0,96
0,98
0,36
0,93

2,60
3,09
1,06
2,49

0,0236
0,0084
0,0207

0,0944
0,0335
0,0825

0,118
0,042
0,103

22,92

4,19

27,11

III.

IV.

V.

VI.

VII.

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. Transportery opancerzone:
a) BTR 60 PB
b) LTO DZIK
2. Armatki wodne:
a) Hydromil II
b) Tajfun
3. Ambulans Poczty Specjalnej pow. 3,5 t
4. Ciężarowe z silnikiem o zapłonie
iskrowym

VIII. PRZYCZEPY***
1. do pojazdów określonych w pozycji I
2. do pojazdów określonych w pozycji II
3. do pojazdów określonych w pozycji III
IX.

CIĄGNIKI ROLNICZE**
wszystkie typy

* – 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 oraz wyposażone w silnik benzynowy z turbodoladowaniem.
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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)

razem (zł)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Samochody osobowe, furgony i pochodne
oraz samochody osobowe terenowe
i specjalne na podwoziu takich samochodów

220,91

166,86

387,77

2.

Samochody ciężarowe dwuosiowe i specjalne na podwoziu takich samochodów

253,84

1.601,15

1.854,99

3.

Samochody ciężarowe o więcej niż dwóch
osiach i specjalne na podwoziach takich
samochodów

307,86

1.995,22

2.303,08

4.

Motocykle

54,18

44,38

98,56

5.

Przyczepy i naczepy 1 – osiowe

21,43

79,32

100,75

6.

Przyczepy i naczepy wieloosiowe

38,21

138,80

177,01
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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta Głównego Policji, które utraciły moc
Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta Głównego Policji, które utraciły moc, stanowiący załącznik
do obwieszczenia.
Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
Załącznik
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KTÓRE UTRACIŁY MOC
L.p.

RODZAJ AKTU PRAWNEGO

NAZWA AKTU PRAWNEGO

PUBLIKACJA

Zarządzenie nr 040 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 grudnia 1993 r.

w sprawie uprawnień personalnych w
zakresie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych i mianowa- niepublikowane
nia na stanowiska etatu wojennego
w jednostkach organizacyjnych Policji

2.

Decyzja nr 051 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 maja 1995 r.

w sprawie oznakowania kolumn i pojazdów jednostek Policji na czas wojny

niepublikowane

3.

Decyzja nr 0127 Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad i trybu planowania
z dnia 10 listopada 1995 r.
mobilizacyjnego oraz mobilizacyjnego
rozwijania jednostek organizacyjnych
Policji przewidzianych do militaryzacji

niepublikowane

4.

Decyzja nr 0107 Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji szkolenia obronz dnia 15 października 1996 r.
nego w Policji

niepublikowane

5.

Zarządzenie nr pf 14 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 lipca 1998 r.

1.

w sprawie zasad opracowywania planów
niepublikowane
obronnych komendantów szkół Policji
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Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 6
1. Zarządzenie nr 265/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
2. Zarządzenie nr 266/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
3. Zarządzenie nr 267/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
4. Zarządzenie nr 268/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
5. Zarządzenie nr 269/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
6. Zarządzenie nr 271/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
7. Zarządzenie nr 272/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjne.
8. Zarządzenie nr 273/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
9. Zarządzenie nr 274/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
10. Zarządzenie nr 275/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
11. Zarządzenie nr 276/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej
12. Zarządzenie nr 277/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
13. Zarządzenie nr 278/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
14. Zarządzenie nr 279/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej w Centralnym Biurze
Śledczym.
15. Zarządzenie nr 280/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
16. Zarządzenie nr 281/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
17. Zarządzenie nr 282/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
18. Zarządzenie nr 283/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
19. Zarządzenie nr 284/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
20. Zarządzenie nr 285/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
21. Zarządzenie nr 286/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
22. Zarządzenie nr 287/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
23. Zarządzenie nr 288/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 289/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 290/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 291/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 292/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 293/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 295/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 296/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 297/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 298/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 299/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 300/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Decyzja nr 194/2007 Komendanta Głównego

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.
47.

48.

Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 38/Ckt/07/JM.
Decyzja nr 195/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 41/Cmt/07/MZ.
Decyzja nr 200/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia Zastępcy Komendanta
Głównego Policji do dysponowania funduszem
operacyjnym Policji.
Decyzja nr 204/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 205z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjnośledczej.
Decyzja nr 207/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 44/Cmt/07/EMi.
Decyzja nr 208/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 43/Cam/07/UM.
Decyzja nr 211/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania koncepcji poprawy ilościowej i jakościowej polskiej kontrybucji do Analitycznych Plików Roboczych Europolu – AWF.
Decyzja nr 212/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 marca 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 213/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 45/Cmt/07/EM.
Decyzja nr 214/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca decyzję Nr 188/2007 Komendanta głównego Policji
z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej pozostałych środków trwałych w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 215/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru przedmiotu zamówień.
Decyzja nr 216/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora
Gabinetu Komendanta Głównego Policji do wyrażania zgody na użycie służbowego sprzętu transportowego do zagranicznych wyjazdów.
Decyzja nr 217/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora Gabinetu Komendanta
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49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.
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Głównego Policji do załatwiania niektórych
spraw związanych z zagranicznymi podróżami
służbowymi policjantów i pracowników Policji.
Decyzja nr 218z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 219z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 220/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania przepustek specjalnych „W”.
Decyzja nr 221/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji i
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji do
działania w charakterze przedstawiciela Komendanta Głównego Policji w sprawach związanych
z organizacją prac Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
Decyzja nr 223/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kursu
doskonalenia zawodowego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców oraz programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób niebezpiecznych.
Decyzja nr 224/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 40/BŁiI/07/JM.
Decyzja nr 225/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca Decyzję nr 181 z dnia 14 marca 2007 roku Ko-

56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

mendanta Głównego Policji w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie (budowa i
wdrożenie) systemu „Organizacji Bezpiecznego
Trybu Uwierzytelniania Użytkowników w systemie SIS” SCH/05.01.01.52; nr postępowania
149/BŁiI/06/KJ/SCH/05.01.01.52.
Decyzja nr 226z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
Decyzja nr 227/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 228/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kursu doskonalenia zawodowego w zakresie posługiwania
się paralizatorem elektrycznym Taser X 26.
Decyzja nr 229/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 46/Cam/07/GB.
Decyzja nr 230/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 42/Ckt/07/BG.
Decyzja nr 231/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 47/Cam/07/UM.
Decyzja nr 232/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6

-276-

Wydawca: Komenda Główna Policji
Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150,
tel. wew. 133-85, 125-48, 147-49, fax 130-97
Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
05-121 Legionowo 3, ul. Zegrzyńska 121, tel. 605-31-66, 605-33-72

Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121

Zam. nr 43/2007, nakład: 2100 egz.

ISSN 1642-0888

Cena brutto: 5,09 zł

