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173
ZARZĄDZENIE NR 1283 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn.
zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania w Komendzie
Głównej Policji regulamin korzystania ze środków
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz
przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561,
Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82,
poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486
i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146,
z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89,
poz. 589.

§ 2
Do administrowania zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Policji
upoważniam Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania
świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy
Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 20).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik
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Załącznik do zarządzenia nr 1283
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 listopada 2007 r.

REGULAMIN
korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania
świadczeń z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej Policji
§1
1. Do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, w Komendzie
Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, uprawnieni są:
1) pracownicy KGP;
2) emeryci i renciści – byli pracownicy KGP;
3) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) małżonek i dzieci po zmarłych osobach, o których mowa w pkt 1 i 2, posiadające uprawnienia do renty
rodzinnej.
2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są:
1) współmałżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe;
2) dzieci własne, małżonka, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, które:
a) nie przekroczyły 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki w trybie stacjonarnym do ukończenia szkoły średniej;
b) stały się osobami niepełnosprawnymi, niezdolnymi do wykonywania pracy i nieposiadającymi własnego
źródła utrzymania przed osiągnięciem wieku, o którym mowa w lit. a;
3) pełnoletnie dzieci pracowników, które stały się osobami niepełnosprawnymi po uzyskaniu pełnoletności,
niezdolne do wykonywania pracy i nieposiadające własnego źródła utrzymania.
§2
1. Środki Funduszu przeznaczone mogą być na finansowanie lub dofinansowanie:
1) zapomóg pieniężnych;
2) wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności kolonii, obozów i zimowisk;
3) wczasów;
4) wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie przez pracownika, tzw. wczasy pod gruszą;
5) kosztów leczenia sanatoryjnego i rehabilitacyjnego;
6) grupowego wypoczynku i rekreacji, w szczególności wycieczek, rajdów organizowanych przez KGP lub
przez organizacje związkowe działające w KGP;
7) zapomóg rzeczowych, w tym bonów towarowych oraz paczek świątecznych dla dzieci.
2. Fundusz może być wydatkowany na pożyczki przeznaczone na:
1) budowę, rozbudowę lub modernizację domu jednorodzinnego;
2) adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne;
3) pokrycie kosztów:
a) wykupu lokalu mieszkalnego na własność,
b) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu,
c) zamiany lokalu na większy;
4) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej;
5) remontu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
– zwane dalej „celami mieszkaniowymi”.
3. Fundusz może być wydatkowany na pomoc bezzwrotną na cele mieszkaniowe z tytułu strat spowodowanych klęską żywiołową.
§3
1. Pomoc z Funduszu powinna być zapewniana w pierwszej kolejności osobom, które:
1) dotknięte zostały poważnym wypadkiem losowym;
2) są przewlekle chore;
3) znajdują się w trudnych warunkach materialnych;
4) samotnie wychowują dzieci;
5) mają dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia;
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6) znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej – w przypadku ubiegania się o pożyczkę mieszkaniową.
2. Przez trudne warunki materialne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, należy rozumieć sytuację, gdy miesięczny
dochód brutto w rodzinie, biorąc za podstawę łączne dochody wspólnie zamieszkałych i prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe członków rodziny z miesiąca poprzedzającego wniosek o finansowanie lub
dofinansowanie, nie przekracza minimalnego wynagrodzenia. Do dochodów wlicza się również dochód z gospodarstwa rolnego ustalony zgodnie z przepisami o pomocy społecznej określającymi wysokość przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie z 1 ha.
3. W przypadku zbiegu uprawnień małżonków zatrudnionych w KGP świadczenia socjalne może otrzymać każdy z małżonków na swój wniosek, a tylko jedno z małżonków na dzieci. Pożyczkę na cele mieszkaniowe może otrzymać tylko jedno z małżonków.
§4
1. Zapomogi pieniężne przyznaje się:
1) z tytułu śmierci małżonka lub dziecka;
2) z tytułu śmierci rodziców lub teściów;
3) w poważnych wypadkach losowych powodujących nagłe i znaczne pogorszenie warunków materialnych;
4) osobom przewlekle chorym;
5) osobom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych.
2. Zapomogi wymienione w ust. 1 pkt 1-4 stanowią zapomogi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Wysokość finansowania zapomóg pieniężnych, o których mowa w ust.1:
1) pkt 1 – wynosi czterokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określonego w przepisach w sprawie minimalnego wynagrodzenia, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”;
2) pkt 2 – wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia;
3) pkt 3 – przyznaje się do wysokości poniesionych strat, nie więcej jednak niż trzykrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia;
4) pkt 4 – przyznaje się do wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia;
5) pkt 5 – przyznaje się do wysokości półtorakrotnego minimalnego wynagrodzenia.
4. Zapomoga, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, może być udzielona osobie uprawnionej nie częściej niż dwa
razy w roku.
§5
1. Wysokość dofinansowania do świadczeń socjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, wynosi:
1) do 60% kwoty określonej w fakturze lub rachunku za kolonie, obozy lub zimowiska, jednak nie więcej niż
60% średniej ceny zimowisk lub kolonii i obozów letnich, w danym roku kalendarzowym;
2) do 60% kwoty określonej w fakturze lub rachunku za pobyt na wczasach lub w sanatorium, jednak nie
więcej niż 60% średniej ceny za czternastodniowy wypoczynek w ośrodkach wczasowych, w danym roku kalendarzowym;
3) do 50% średniej ceny czternastodniowego pobytu w resortowych ośrodkach wczasowych w danym roku
kalendarzowym, za wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie przez pracownika.
2. Przy dofinansowaniu świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się:
1) 100% stawki określonej w ust. 1, zwanej dalej „stawką” – jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie
przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia;
2) 75% stawki – jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi od 100% do 150% minimalnego wynagrodzenia;
3) 50% stawki – jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 150% do 300% minimalnego
wynagrodzenia.
3. Dofinansowania nie przyznaje się jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 300% minimalnego wynagrodzenia.
4. Raz w roku dopuszcza się możliwość całkowitego sfinansowania wypoczynku organizowanego przez KGP
w formie kolonii, obozu lub zimowiska dla uprawnionego dziecka – sieroty o dochodach poniżej minimalnego
wynagrodzenia.
§6
Wysokość dofinansowania świadczeń socjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i 7, ustala Dyrektor Biura
Logistyki Policji KGP na wniosek organizacji związkowych lub Komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w KGP, zwanej dalej „Komisją”.
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§7
Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, może być przyznawane nie częściej niż dwa razy w roku
(jeden raz w okresie wakacji letnich i jeden raz w okresie ferii zimowych), na wniosek, o którym mowa w § 9,
złożony w nieprzekraczalnym terminie do:
1) 31 października każdego roku za okres wakacji;
2) 30 kwietnia każdego roku za okres ferii zimowych.
§8
1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, może być przyznawane pracownikowi, emerytowi,
renciście oraz ich dzieciom raz w roku.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje dzieciom pracowników, emerytów i rencistów,
którym przyznano w danym roku kalendarzowym dofinansowanie do kolonii, obozów lub zimowiska.
W przypadku pobrania należności, dofinansowanie do kolonii, obozów lub zimowisk pomniejsza się o wcześniej pobraną kwotę.
3. Dofinansowanie do świadczeń socjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, przysługuje pracownikowi,
który:
1) jednorazowo korzysta w danym roku kalendarzowym z wypoczynku w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, począwszy od daty rozpoczęcia urlopu wskazanego na podaniu, a kończąc na
sobocie, niedzieli lub święcie ostatniego dnia wypoczynku;
2) nie korzystał w danym roku z dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 5.
§9
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń socjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, składa wniosek,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, do Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.
2. Wniosek winien być umotywowany, zawierać oświadczenie o wysokości własnych dochodów jak i osób
wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające sytuację życiową, materialną i rodzinną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, a w przypadku świadczenia dotyczącego indywidualnego wypoczynku urlopowego należy załączyć
kserokopię zatwierdzonego przez przełożonego podania o urlop.
§ 10
1. Pożyczki na cele mieszkaniowe, o których mowa w § 2 ust. 2:
1) pkt 1 – przyznaje się do wysokości udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia;
2) pkt 2-5 – przyznaje się do wysokości kosztorysu, jednak nie więcej niż dwudziestokrotność minimalnego
wynagrodzenia.
2. Pożyczkę na cele mieszkaniowe przyznaje się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który
w organach Policji przepracował łącznie co najmniej 12 miesięcy, a w pierwszej kolejności pracownikowi
ubiegającemu się o nią po raz pierwszy.
§ 11
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe składa wniosek do Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające przeznaczenie środków na cele, o których mowa w § 2 ust. 2:
1) aktualne pozwolenie na budowę, zatwierdzony przez inspektora budowlanego kosztorys robót na budowę, rozbudowę lub modernizację domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość;
2) własnoręcznie sporządzony kosztorys robót oraz dokument potwierdzający przydział pomieszczenia przeznaczonego na adaptację na cele mieszkaniowe;
3) kopię umowy kupna sprzedaży lub zamiany mieszkania;
4) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wkładu budowlanego;
5) zaświadczenie z banku o wysokości udzielonego kredytu na nabycie mieszkania;
6) zaświadczenia o wysokości kaucji i opłat wymaganych przy nabyciu lub zamianie mieszkania;
7) własnoręcznie sporządzony kosztorys robót na remont, modernizację lokalu oraz dokument potwierdzający, że pracownik lub jego małżonek jest właścicielem bądź najemcą domu lub lokalu.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
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§ 12
Podstawą przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest umowa zawarta pomiędzy pracownikiem KGP,
zwanym dalej „pożyczkobiorcą”, a KGP reprezentowaną przez Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.
2. Oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości 4% w stosunku rocznym.
3. Odsetki oblicza się w stosunku rocznym według wzoru:
0 = ( / P x S / : 100 ) x ( / M + 1 / : 24 )
gdzie litera:
– „0” – oznacza odsetki;
– „P” – oznacza kwotę pożyczki;
– „S” – oznacza stopę procentową;
– „M” – oznacza liczbę rat do spłaty.
4. Spłatę pożyczki ustala się na okres nie dłuższy niż pięć lat.
5. Spłata pożyczki powinna rozpocząć się nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia jej przyznania.
6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę niespłacona część
pożyczki podlega spłacie na warunkach określonych w umowie.
7. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z przyczyn zakładu pracy dopuszcza się możliwość umorzenia lub przesunięcia terminu uregulowania niespłaconej części pożyczki, po szczegółowym
rozpatrzeniu sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej pożyczkobiorcy.
8. W przypadku przejścia pożyczkobiorcy na urlop wychowawczy, dopuszcza się możliwość spłaty pożyczki
w trybie indywidualnym, po złożeniu oświadczeń poręczycieli wyrażających zgodę na taką formę spłaty.
9. W pozostałych przypadkach rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 6-8,
niespłacona część pożyczki podlega spłacie najpóźniej w ostatnim dniu pracy.
10. Na wniosek pożyczkobiorcy oraz za zgodą poręczycieli, Dyrektor Biura Logistyki KGP może wyrazić zgodę
na ratalną spłatę pożyczki, w sytuacji określonej w ust. 9.
11. W razie śmierci pożyczkobiorcy przyznana pożyczka ulega umorzeniu.
12. Pracownik może ubiegać się o kolejną pożyczkę po spłacie przyznanej pożyczki.
1.

§ 13
1. W sytuacjach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 7, Komisja może zweryfikować, czy pożyczka została
wykorzystana zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem, w szczególności przez analizę faktur za zakupione
materiały lub wizję lokalu. Formę i termin weryfikacji należy uzgodnić z pożyczkobiorcą.
2. W przypadku niewykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem, Komisja występuje do pożyczkobiorcy
o złożenie wyjaśnień.
3. Na wniosek Komisji, Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP, może rozwiązać umowę pożyczki. Z dniem rozwiązania umowy pożyczki niespłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami podlega natychmiastowemu zwrotowi.
§ 14
1. Pomoc bezzwrotną, o której mowa w § 2 ust. 3, przyznaje się:
1) pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który w organach Policji przepracował łącznie co najmniej 12 miesięcy, a w pierwszej kolejności pracownikowi ubiegającemu się o nią po raz pierwszy;
2) do wysokości udokumentowanych poniesionych strat, jednak nie więcej niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia.
2. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 3, składa wniosek do Dyrektora Biura
Logistyki Policji KGP załączając dokumenty potwierdzające stan faktyczny poniesionych strat, sporządzone
przez uprawnione organy.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
4. Podstawą przyznania pomocy bezzwrotnej na cele mieszkaniowe jest umowa zawarta pomiędzy pożyczkobiorcą, a KGP reprezentowaną przez Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 15
Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP powołuje decyzją Komisję.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się skład osobowy, zadania oraz tryb działania Komisji.
Komisję powołuje się na okres 4 lat.
W skład komisji wchodzą: po dwóch przedstawicieli działających związków zawodowych oraz przedstawiciel Wydziału nadzorującego sprawy socjalne w KGP.
Komisja opracowuje plan podziału środków Funduszu na poszczególne świadczenia socjalne w danym roku
kalendarzowym oraz kryteria i zasady naliczania świadczeń i przedkłada go Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty jej powołania, a w następnych latach działalności
najpóźniej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.
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6.

Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu w składzie przynajmniej po jednym przedstawicielu działających związków zawodowych i Wydziału nadzorującego sprawy socjalne w KGP.
7. Przewodniczący, poza posiedzeniem Komisji może rozpatrywać wnioski dotyczące zapomóg, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz świadczeń socjalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4. Dokument
o przyznanie świadczenia, po złożeniu parafy przez jednego z przedstawicieli Komisji, Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału nadzorującego sprawy socjalne, przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP.
8. Jeżeli na podstawie złożonego wniosku i załączonych dokumentów dokonanie oceny zasadności przyznania
świadczenia socjalnego lub określenia wysokości tego świadczenia jest niemożliwe, Komisja lub pracownik
socjalny może zażądać uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty.
9. Z posiedzenia Komisji Przewodniczący sporządza protokół, który przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Biura
Logistyki Policji KGP za pośrednictwem Naczelnika Wydziału nadzorującego sprawy socjalne.
10. Sporządzone na podstawie zatwierdzonego protokółu wykazy dodatkowych należności, Przewodniczący
Komisji przekazuje do Wydziału Obsługi Finansowej Biura Finansów KGP w celu realizacji przyznanych
świadczeń.
11. Na wniosek Komisji komórka finansowa Biura Finansów KGP zobowiązana jest do udzielania informacji
o stanie konta Funduszu.
§ 16
1. Świadczenia socjalne, o których mowa w § 2, mogą być udzielane na wniosek osoby uprawnionej, jej przełożonego lub organizacji związkowej.
2. Osoby ubiegające się o świadczenia socjalne składają wnioski, o których mowa w § 9, 11 i 14, w Wydziale
Biura Logistyki Policji KGP realizującym zadania w zakresie działalności socjalnej.
3. Wydział prowadzi rejestr wniosków według kolejności ich wpływu.
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Załącznik nr 1

.............................................................
imię i nazwisko lub nazwa organizacji

Warszawa, dnia..............................

.............................................................
stanowisko
.............................................................
jednostka lub nr emerytury
.............................................................
tel. służbowy-domowy

DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
WNIOSEK
o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
1. Zapomogi pieniężnej *
2. Dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie* (zał. kserokopia zatwierdzonego przez przełożonego podania o urlop).
3. Zwrotu części kosztów pobytu na wczasach / w sanatorium*

(zał. faktura / rachunek*).

4. Zwrotu części kosztów za pobyt dziecka w placówce wypoczynku – kolonie / obóz* (zał. faktura / rachunek*).
Proszę o dofinansowanie indywidualnego wypoczynku urlopowego dla niżej
wymienionych osób: (dzieci, data urodzenia, nazwa szkoły, nr legitymacji szkolnej)
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................
Prośbę swą motywuję:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.
Jednocześnie oświadczam, że dochód brutto w rodzinie składającej się z ........... osób (w tym ............ dzieci)
wynosi: .......................... zł (słownie złotych: ......................................................................................
..............................................................................................)
tj. ...................... zł na jedną osobę w rodzinie.
Niniejsze oświadczenie składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego
za złożenie fałszywych zeznań.
.............................................
(czytelny podpis zainteresowanego)

Wnioski komisji ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych / przewodniczącego*:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Podpis/y członków komisji/przewodniczącego*:

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

..............................................................
imię i nazwisko lub nazwa organizacji

Warszawa, dnia..................................

.............................................................
stanowisko
.............................................................
jednostka lub nr emerytury
.............................................................
tel. służbowy-domowy

DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
WNIOSEK
o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Wnoszę o przyznanie pożyczki na ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
w wysokości: ..................................... zł rozłożonej na .................................................... rat miesięcznie
Uzasadnienie: ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1. Dochód miesięczny netto przypadający na jednego członka mojej rodziny wynosi ................................... zł,
słownie .................................................................................................................................. złotych
2. Adres zamieszkania: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, resortowe*)
4. Stan rodzinny ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Rok zasiedlenia ..................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
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6. Oświadczam, że po spłacie zobowiązań wobec innych wierzycieli (np. banki, koleżeńska kasa oszczędnościowo-pożyczkowa), uiszczeniu opłat czynszowych za: gaz, wodę, energię elektryczną itp. na jednego
członka rodziny pozostaje miesięcznie.................................... zł.
7. Jestem zatrudniony/a/ na czas nieokreślony, w organach Policji przepracowałem/am/ łącznie nie mniej niż
12 m-cy.
8. Do wniosku dołączam:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Niniejsze oświadczenia składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego za złożenie fałszywych zeznań.
............................................................
czytelny podpis zainteresowanego

Wnioski komisji ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji:
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Załącznik nr 3

..............................................................
imię i nazwisko lub nazwa organizacji

Warszawa, dnia..................................

.............................................................
stanowisko
.............................................................
jednostka lub nr emerytury
.............................................................
tel. służbowy-domowy

DYREKTOR
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
WNIOSEK
o przyznanie pomocy bezzwrotnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Proszę o przyznanie pomocy na:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
w wysokości .................... zł słownie złotych .........................................................................................
Uzasadnienie
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................
1. Dochód miesięczny netto przypadający na członka mojej rodziny wynosi ......... zł słownie złotych
........................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: .................................................................................................................
3. Mieszkanie (własnościowe, spółdzielcze, kwaterunkowe, resortowe*)
4. Stan rodzinny.............................................................................................................................
5. Rok zasiedlenia ........................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
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6. Jestem zatrudniony/a/ na czas nieokreślony, w organach Policji przepracowałem/am/ łącznie nie mniej niż
12 m-cy.
7. Do wniosku dołączam:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Niniejsze oświadczenia składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego
za złożenie fałszywych zeznań.

.........................................................
czytelny podpis zainteresowanego

Wnioski komisji ds. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Podpisy członków komisji:
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174
ZARZĄDZENIE NR 1308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 7 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji
oraz policjantów w sprzęt transportowy
Na podstawie art. 71 ust. 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 118 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji
oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz.
KGP Nr 8, poz. 42) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Liczba dodatkowych należności nie może
przekroczyć 10% przysługujących należności.”;
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) Załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) Załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 od
dnia podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

Załączniki
do zarządzenia nr 1308
Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2007 r.
TABELE NORM WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI,
KOMEND WOJEWÓDZKICH/STOŁECZNEJ POLICJI, WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI I SZKÓŁ POLICYJNYCH
ORAZ POLICJANTÓW
Tabela nr 1
Normy wyposażenia w sprzęt transportowy komendy wojewódzkiej (Stołecznej), powiatowej (miejskiej), rejonowej, komisariatu, posterunku oraz ośrodka szkolenia Policji.
Tabela nr 2
Normy wyposażenia w sprzęt transportowy Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.
Tabela nr 3
Normy wyposażenia w sprzęt transportowy Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji.
Tabela nr 4
Normy wyposażenia w sprzęt transportowy komórek minersko-pirotechnicznych Policji.
Tabela nr 5
Normy wyposażenia w sprzęt transportowy Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych.
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Tabela nr 1
część 1

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY
komendy wojewódzkiej (Stołecznej), powiatowej (miejskiej), rejonowej, komisariatu
NA JEDNOSTKI OGÓŁEM

1

2

1.

OSOBOWY

2.

FURGON

3.

SPECJALNY

4.

FURGON

3

4

5

oznakowany A
nieoznakowany A
1**
1***
oznakowany
nieoznakowany
1
APS
Sprzęt transportowy wsparcia logistycznego
sanitarka

łączność
KWP
na wojewódzki
węzeł łączności

NAZWA SPRZĘTU

służba
wspomagająca

na kompanię
w Ośrodku Szkolenia
Policji

RODZAJ/GRUPA
SPRZĘTU

na
jednostki

na każde 40 etatów
ogółem

Lp.

ORAZ NALICZENIA NA SŁUŻBĘ
WSPOMAGAJĄCĄ

dla komendanta
wojewódzkiego

RODZAJ SŁUŻBY

6

7

1

W zależności
od organizacji
służby
łączności*
3

1

1

* – W zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdu spośród samochodów: osobowego, osobowego – terenowego, furgonu,
** – W zależności od potrzeb służby dopuszcza się zamianę samochodu osobowego nieoznakowanego A na samochód osobowy nieoznakowany B,
*** – Dopuszcza się zamianę samochodu osobowego nieoznakowanego A na samochód furgon nieoznakowany.

na każdy video rejestrator wykroczeń

1****
1****

4

5
1

na każde 5 etatów kontrolerów w KMP w
miastach wojewódzkich
6
1

7

na każde 6 kontrolerów 1 motocykl (naliczać
według potrzeb w ramach należności
dodatkowych)

1

8

9
1

na każde 5 etatów dzielnicowych i ogniwa
patrolowego*
10
1

na każde 4 etaty przewodników psów
służbowych
11
1

SŁUŻBA PREWENCYJNA

na każde 4 etaty policjantów patrolowo-interencyjnych
12
1

na każde 5 etatów wywiadowców
1

13
1

14

PREWENCJA

1

15

na sekcję*

RUCH DROGOWY
na każde 4 etaty policjantów komórek nieletnich
i patologii

na każde 5 etatów w komórce nadzoru KMP/KPP
w Wydziale Ruchu drogowego KWP

na każde 4 etaty pogotowia wypadkowego

na każde 4 etaty kontrolerów w KPP/KMP

– APRD i ETDiE – sprzęt transportowy naliczać wg potrzeb w ramach należności dodatkowych.
* – w zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdu spośród sam. osobowego, terenowego lub furgonu.
** – w zależności od potrzeb służby i liczby koni – w ramach dodatkowych należności.
*** – samochód ciężarowy cysterna paliwa (z dystrybutorem).
**** – w zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór z pośród samochodu osobowego oznakowanego B na nieoznakowany B.

)1

PRZYCZEPA
specjalna
INNY SPRZĘT TRANSPORTOWY

10
11

pozostały***

CIĘŻAROWY

9

oznakowany

NAZWA SPRZĘTU
3
oznakowany A
nieoznakowany A
oznakowany B
nieoznakowany B

oznakowany
ETNiE)1
FURGON
APRD)1
nieoznakowany
INNE
MOTOCYKL
Sprzęt wsparcia logistycznego

OSOBOWY
TERENOWY

OSOBOWY

RODZAJ/GRUPA
SPRZĘTU
2

4
5
6
7
8

3

2

1

1

Lp.

RODZAJ SŁUŻBY

dla Sekcji Lotnictwa Policyjnego i komórek
organizacyjnych Lotnictwa Policyjnego
1

1

1

16

na Sztab Policji KWP/KSP/KMP w miastach
wojewódzkich
17
1
1

na Sztab Policji KMP/KPP
18
1
1

na Wydział Prewencji KWP
1

19
1
1

1

20

w zależności od
potrzeb
i organizacji
służby**
1

Tabela nr 1
Część 2

na podstawową komórkę konną

nieoznakowany A*

3

NAZWA SPRZĘTU
4

1

5

1

6

ds. walki z korupcją
1

ds. przestępczości
samochodowej

ds. przestępczości
gospodarczej

ds. kryminalnych

7

1

8

1

1

9

1**

10

na każde 8 etatów policyjnych

SŁUŻBA KRYMINALNA

Służby Kryminalnej Dochodzeniowo-Śledczej

na każde 5 etatów policyjnych

ds. wywiadu kryminalnego

* – Dopuszcza się zamianę samochodu osobowego nieoznakowanego A na samochód osobowy nieoznakowany B,
** – Zamiennie samochód osobowy nieoznakowany lub furgon nieoznakowany.

2

OSOBOWY

1

RODZAJ/GRUPA
SPRZĘTU

1

Lp.

RODZAJ SŁUŻBY

Służby Kryminalnej –
Laboratorium
Kryminalistycznego

1

11

SŁUŻBA KRYMINALNA –
TECHNIKA OPERACYJNA

Tabela nr 1
Część 3

na każde 3 etaty policjantów
techniki operacyjnej
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OBJAŚNIENIA
/do tabeli Nr 1 część 1 i 2/
OGÓLNE
Pierwszy pojazd może być przydzielony, gdy liczba etatów wynosi minimum 50% ich liczby przypadającej na
jeden pojazd.
W zależności od potrzeb służby i lokalnych warunków komunikacyjnych dopuszcza się wybór pojazdu spośród:
osobowych, osobowych terenowych, furgonów.
dot: JEDNOSTEK OGÓŁEM I SŁUŻBY WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POLICJI
/tabela nr 1, część 1/
dot. jednostek ogółem i na służbę wspomagającą
1. Dla Komendanta Wojewódzkiego Policji przewidywany jest 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub
w zależności od potrzeb służby dopuszcza się samochód osobowy nieoznakowany B,
2. W służbie wspomagającej pracę Policji na każde 40 etatów ogółem przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub w zależności od potrzeb dopuszcza się zamianę samochodu nieoznakowanego A na samochód furgon nieoznakowany,
Określenie „etat ogółem” obejmuje w odniesieniu do:
1) KWP – sumę etatów policjantów i pracowników cywilnych łącznie w komendzie wojewódzkiej Policji,
w komendach powiatowych, miejskich, rejonowych, komisariatach, posterunkach na terenie jej działania,
2) KPP /KMP/KRP – sumę etatów jak w pkt.1, w odniesieniu do komendy powiatowej/miejskiej/rejonowej,
komisariatów, posterunków na terenie jej działania,
3) Na kompanię w ośrodku szkolenia Policji przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany A, 1 samochód
furgon sanitarka oraz 1 samochód furgon oznakowany,
4) Na wojewódzki węzeł łączności przysługują 3 samochody w grupie pojazdów specjalnych APS.
dot.: SŁUŻBY PREWENCYJNEJ POLICJI
/tabela nr 1, część 2/
dot.: ruchu drogowego
3. Na każdy videorejestrator wykroczeń w ruchu drogowym, przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany B
lub 1 samochód osobowy nieoznakowany B (o podwyższonych parametrach technicznych, w zależności od
potrzeb służby),
4. Na każde 5 etatów kontrolerów w ruchu drogowym w KMP w miastach wojewódzkich przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany A,
5. Na każde 4 etaty kontrolerów ruchu drogowego w KPP/KMP przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany A,
6. W pogotowiu wypadkowym ruchu drogowego przysługuje 1 samochód furgon APRD na każde 4 etaty policjantów RD,
7. Dodatkowo w zależności od potrzeb wykonywanej służby przysługuje w ruchu drogowym, w ramach należności dodatkowych 1 motocykl na każde 6 etatów kontrolerów RD,
dot.: prewencji
8. Na każde 5 etatów dzielnicowych oraz ogniwa patrolowego przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany
A, w zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdów spośród samochodów terenowych lub
furgon,
9. Na każde 4 etaty przewodników psów służbowych przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany A,
w zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdów spośród samochodów terenowych lub furgon,
10. Na każde 4 etaty policjantów ogniwa patrolowego-interwencyjnego przysługuje 1 samochód oznakowany A,
w zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdów spośród samochodów terenowych lub
furgon,
11. Służba wywiadowcza – na każde 5 etatów wywiadowców przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A,
12. Dla komórek nieletnich i patologii w służbie prewencji przysługuje na każde 4 etaty policjantów 1 samochód
osobowy nieoznakowany A,
13. Dla sekcji w służbie prewencji przysługuje 1 samochód furgon nieoznakowany lub w zależności od potrzeb
dopuszcza się wybór z pośród samochodów osobowych lub terenowych,
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14. Dla Sekcji Lotnictwa Policyjnego przysługuje 1 samochód ciężarowy cysterna paliwowa z dystrybutorem,
15. Dla komórek organizacyjnych lotnictwa policyjnego przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A,
16. Na Sztab Policji KWP/KSP/KMP w miastach wojewódzkich przysługuje 1 samochód osobowe oznakowane A
i 1 samochód osobowy nieoznakowany A,
17. Na Sztab Policji KMP/KPP przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany A i 1 samochód osobowy nieoznakowany A,
18. Na Wydział Prewencji KWP przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany A i 1 samochód osobowy nieoznakowany A,
19. Na podstawową komórkę konną przysługuje 1 samochód osobowy terenowy oznakowany, 1 przyczepa do
przewozu koni i w zależności od potrzeb służby dopuszcza się pojazd ciężarowy sześciostanowiskowy do
przewozu koni,
20. Komórkom konwojowo-ochronnym oraz Policji sądowej przysługują następujące normy wyposażenia w pojazdy w ilości ujętej w poniższej tabeli, zależnej od liczby etatów tych komórek:

)1
)2

Grupa
sprzętu

Nazwa
sprzętu

1

3

komórka o stanie etatowym policjantów
powyżej
110

40-110

13-39

6-12

4

5

6

7

)1

osobowy

oznakowany A

8

2

1

1

furgon
specjalny

oznakowany lub MW
DW)2

8
6

6
2

4
1

2
-

–
–

dopuszcza się możliwość zamiany 50 % należności samochodów osobowych oznakowanych na furgon MW lub furgon oznakowany,
dopuszcza się możliwość zamiany jednego samochodu specjalnego DW na dwa furgony MW.

21. Normy wyposażenia w statki powietrzne ustala Główny Sztab Policji KGP, /liczba śmigłowców przekazanych na stan jednostki odpowiada przysługującej jednostce należności na ten sprzęt/,
22. Normy wyposażenia w łodzie patrolowe:
1. łodzie w kategorii R-1, R-2, R-3
– W komisariatach wodnych po 1 szt. na każde 4 etaty policjantów ogniwa patrolowego,
– W etatowych ogniwach wodnych KSP/KMP/KPP po 1 szt. na 2 etaty policjantów ogniwa patrolowego,
2. Przyczepa do przewozu łodzi patrolowych:
a. 1 szt. na 3 łodzie dla komisariatu specjalistycznego,
b. 1 szt. na łódź dla posterunku sezonowego, patroli rajdujacych.
uwaga:
Wyliczoną należność na ten sprzęt można, w zależności od potrzeb, zwiększyć o dodatkową należność (w ramach dodatkowych należności).
dot.: SŁUŻBY KRYMINALNEJ POLICJI
/tabela Nr 1, część 3/
23. Na każde 5 etatów policjantów:
– ds. kryminalnych przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub w zależności od potrzeb służby
dopuszcza się samochód nieoznakowany B,
– ds. przestępczości gospodarczej przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub w zależności od
potrzeb służby dopuszcza się samochód nieoznakowany B,
– ds. walki z korupcją przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub w zależności od potrzeb
służby dopuszcza się samochód nieoznakowany B,
– ds. przestępczości samochodowej przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub w zależności
od potrzeb służby dopuszcza się samochód nieoznakowany B,
– ds. wywiadu kryminalnego przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub w zależności od potrzeb służby dopuszcza się samochód nieoznakowany B,
24. Na każde 8 etatów policjantów:
– Dochodzeniowo-Śledczej przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub w zależności od potrzeb służby dopuszcza się samochód nieoznakowany B,
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– Służby Kryminalnej – Laboratorium Kryminalistycznego przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A (w zależności od potrzeb służby zamiennie z furgonem nieoznakowanym),
25. SŁUŻBA KRYMINALNA – TECHNIKA OPERACYJNA
Na każde 3 etaty policjantów techniki operacyjnej przysługuje 1 samochód osobowy nieoznakowany A lub
w zależności od potrzeb służby dopuszcza się samochód nieoznakowany B.
26. NORMY WYPOSAŻENIA DLA OCHRONY PLACÓWEK DYPLOMATYCZNYCH KOMENDY STOŁECZNEJ
POLICJI:
– 2 Autobusy,
– 4 samochody osobowe oznakowane A,
– 1 samochód nieoznakowany A.
DLA REFERATU WOPD:
– Należność 6 samochodów furgon oznakowany i 4 samochodów osobowych oznakowanych A.
Tabela nr 2

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
Oddział Prewencji Policji/Samodzielny Pododdział Prewencji Policji
RODZAJ/GRUPA
SPRZĘTU

OSOBOWE
FURGON

SPECJALNE

Nazwa sprzętu

Oddział Prewencji
Policji
w Warszawie

Oddział Prewencji
Policji
w Katowicach

Oddział Prewencji
Policji/Oddział
Prewencji Policji
w Bydgoszczy

Samodzielny
Pododdział
Prewencji Policji

oznakowany A

3

2

2/2

2

nieoznakowany A

3

3

1/1

1

oznakowany

77

45

21/16

16

nieoznakowany

1

1

1/1

1

AW

7

6

3/2

1

TO/LTO

3

2

1/1

1

WT

30

24

12/8

0

AWGŁ/RO

10

6

3/2

1

RSD)2

1

1

1/1

1

)1

SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO
AUTOBUS
PRZYCZEPY
FURGON
CIĘŻAROWY

Bus

22

3

2/1

1

Skrzyniowa

2

2

1/1

1

Specjalna)3

2

1

1/1

1

SANITARKA

3

2

1/1

1

2

2

2/2

1

1

1

1/1

1

SKRZYNIOWY

INNY SPRZĘT TRANSPORTOWY
)1

–

)2

–
–
–

)3
)4

)4

Dopuszcza się w zamian za 1 pojazd WT użytkowanie 2 furgonów oznakowanych do czasu uzupełnienia stanu w tej grupie pojazdów,
Dopuszcza się zamiennie na podwoziu samochodu furgon lub ciężarowym,
Przyczepa cysterna na wodę do samochodu ciężarowego,
W terenie trudnym pod względem komunikacyjnym dopuszcza się w zamian samochodu ciężarowego skrzyniowego, samochód
ciężarowy skrzyniowy terenowy,

UWAGA
Dla przewodników psów służbowych zasady naliczania określone zostały w tabeli nr 1 część 2
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Tabela nr 3

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY PODODDZIAŁÓW
ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI

Lp.

Rodzaj/Grupa
sprzętu

Samodzielny Pododdział
Antyterrorystyczny
Policji

Nazwa sprzętu

Sekcja
antyterrorystyczna KWP

1

2

3

4

5

1

OSOBOWY

nieoznakowany A

5*

2

2

OSOBOWY
TERENOWY

nieoznakowany

5

3

3

FURGON

nieoznakowany

7

5

5

SPECJALNY

TO/LTO

1

1

8

ŁÓDŹ

kategorii R-3

1

1

Sprzęt transportowy wsparcia logistycznego
9

FURGON

Furgon ogólnego przeznaczenia

1

1

10

AUTOBUS

minibus

1

1

11

PRZYCZEPA

12

CIĘŻAROWY

13

specjalizowana

1

1

specjalna

1

1

skrzyniowy

1

-

1

1

INNY SPRZĘT TRANSPORTOWY

UWAGA:
Określone w tabeli normy wyposażenia, nie obejmują norm wyposażenia komórek minersko-pirotechnicznych.
* – W zależności od potrzeb służby dopuszcza się zamianę samochodu osobowego nieoznakowanego A na samochód osobowy nieoznakowany B.

Tabela nr 4

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY
KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH POLICJI

Rodzaj/Grupa
sprzętu

Nazwa sprzętu

Komenda
Stołeczna
Policji

Samodzielny
Pododdział
antyterrorystyczny
Policji

Samodzielna Sekcja
Antyterrorystyczna
KWP

1

2

3

4

5

6

1

OSOBOWY
TERENOWY

oznakowany

1

1

1

2

FURGON

nieoznakowany

2

1

1

3

SPECJALNE

osobowo terenowy
opancerzony

1

1

1

AP

2

2

2

1

1

Lp.

Sprzęt transportowy wsparcia logistycznego
4

PRZYCZEPA

specjalna

2
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Tabela nr 5

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI I SZKÓŁ POLICYJNYCH
Lp.

RODZAJ/GRUPA
SPRZĘTU

1

2

1

NAZWA SPRZĘTU
3

OSOBOWY

CSP w Legionowie

5

6

7

8

5

6

4

3

nieoznakowany A

45)1

9)1

9)1

10)1

7)1

nieoznakowany B

3

5

11

7

3

4

3

FURGON

nieoznakowany

22

4

SPECJALNY

5

AUTOBUS

)2

6

MOTOCYKL

ŁÓDŹ

SP w
Katowicach

4

nieoznakowany

8

SP w Pile

11

OSOBOWY
TERENOWY

PRZYCZEPA

SP w
Słupsku

oznakowany A

2

7

WSP w
Szczytnie

AWGŁ

1

1

1

1

RO

1

1

1

1

3

6

3

1

1

1

2

1

1

1

8
motorowery do 50 ccm.

10

motocykle

60

skrzyniowa

2

specjalna

1

specjalizowana

8

w zależności od potrzeb
(kat. R1, R2 lub R3)

5

4

1

1

Sprzęt transportowy wsparcia logistycznego

9

SAMOCHÓD

ciężarowy skrzyniowy

3

3

1

ciężarowy wywrotka

3

2

ciężarowy cysterna paliwowa

2

furgon sanitarka

3

1

2

1

1

9

5

1

1

4

furgon ogólnego przeznaczenia
10

INNY SPRZĘT TRANSPORTOWY

UWAGA:
)1
w tym dla Komendanta
)2
do czasu uzupełnienia stanu właściwymi pojazdami należy użytkować samochody wypadowo-transportowe WT w ilości:
– SP w Słupsku 4 pojazdy,
– SP w Pile 4 pojazdy.
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Załącznik nr 2
część 1

NORMY WYPOSAŻENIA W SAMOCHODY OSOBOWE NIEOZNAKOWANE
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI – WSKAŹNIKI WYPOSAŻENIA
Lp.
1

Rodzaj służby/komórka organizacyjna
KIEROWNICTWO KGP:
Komendant Główny Policji
Z-ca Komendanta Głównego Policji

2

Wskaźnik*

Biuro Kryminalne

„1”
„1”
„20”

–

Wydział Techniki Specjalnej BK KGP

„4”

–

Wydział Techniki Operacyjnej BK KGP

„3”

3

Biuro Wywiadu Kryminalnego

4

Biuro Spraw Wewnętrznych:
–

Zarząd I, II, III w Warszawie,

–

Wydziały Zarządu I, II, III w Warszawie,

–

Wydział Analiz i Nadzoru,

–

Wydział Techniki Operacyjnej,

–

Wydział Ogólny

–

Wydziały terenowe Zarządu I, II, III

–

Wydział Operacji Niejawnych

„20”

„5”

„3”

5

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

„60”

6

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego

„20”

7

Główny Sztab Policji – w tym ZOA i ZLP

„15”

8

Gabinet Komendanta Głównego Policji

„25”

9

Biuro Komunikacji Społecznej

„20”

10

Biuro Kadr i Szkolenia

„35”

11

Biuro Prawne

„40”

12

Biuro Finansów

„40”

13

Biuro Logistyki Policji

„20”

14

Biuro Łączności i Informatyki

„30”

15

Biuro Kontroli

„18”

16

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

„25”

17

Zespół Audytu Wewnętrznego

18

Centralne Biuro Śledcze:

-

–

Wydziały/Zarządy

–

Wydział Wywiadu Kryminalnego

–

Wydział Nadzoru i Spraw Ogólnych

–

Zarząd Ochrony Świadka Koronnego

„3”

–

Zarząd Operacji Specjalnych

„2”

19

Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych

20

Oficer Łącznikowy

„4”
„6”

„20”
„1”

* – wskaźnik – liczba etatów policjantów i pracowników Policji, przypadających na jeden samochód osobowy nieoznakowany.

OZNAKOWANY A

Centralne Biuro Śledcze

7

8

4

3

1

2

5

3
71

45

2

2

22

7

3

3

79

48

27

25

25

13

AW
14

TO/LTO
2

2

15

DW
16

3

3

17

Osobowo terenowy
opancerzony

SPECJALNE

18

1

1

19

UWAGA:
– pozostałe biura KGP mają na stanie wyłącznie samochody osobowe nieoznakowane,
– objaśnienia rodzajów sprzętu transportowego i użytych skrótów wraz z przeznaczeniem sprzętu oraz podziałem dostosowanym do potrzeb Policji zawiera – Legenda.

ŁĄCZNE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ
POLICJI

Biuro Logistyki Policji

Biuro Łączności i Informatyki

6

2

12

Główny Sztab Policji – w tym ZOA i
ZLP

11

5

10

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego

9

1

4

8

1

7

NIEOZNAKOWANY

3

2

NIEOZNAKOWANY B
6

OZNAKOWANY

3

1

NIEOZNAKOWANY A
5

NIEOZNAKOWANY

Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne

1

OZNAKOWANY B

4

OZNAKOWANY

Biuro Spraw Wewnętrznych

3

ETDiE

2

2

OZNAKOWANY

APRD

Biuro Kryminalne

JEDNOSTKA
POLICJI

OSOBOWY
TERENOWY

MW

OSOBOWY

WT

FURGON

RSD

POJAZD SAMOCHODOWY

NIEOZNAKOWANY

1

1

Lp.

RODZAJ SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO

3

3

20

APS

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT RANSPORTOWY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
– NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

AMW
21

22

AP

Załącznik nr 2
część 2
do zarządzenia nr 1308
Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2007 r.

23

AWGŁ/RO

Ciężarowy skrzyniowy

Ciężarowy wywrotka

Ciężarowy cysterna
paliwowa

Furgon sanitarka

3

2

30

2

31

2

5

2

32

8

7

8

4

1

2

33

10

18

44

23

4

9

19

2

3

9

6

4

319

149

22

51

5

8

29

6

3

1

1

28

Furgon ogólnego
przeznaczenia

86

2

27

pozostałe

3

3

26

MINIBUS

5

25

BUS

2

24

AUTOBUSY

SAMOCHODY OGÓŁEM
[kol. 3-31]

4

3

2

1

1

Lp.

SAMOCHODY

MOTOCYKLE

Motorowery
do 50 ccm.
33

Motocykle
23

23

34

Quady
35

Kat. R - 1
36

ŁODZIE

Kat. R - 2
2

2

37

Kat. R - 3
3

3

38

POZOSTAŁE
3

3

39

STATKI
POWIETRZNE

5

40

ŚMIGŁOWCE

1

1

41

PRZYCZEPY

Sprzęt transportowy wsparcia
logistycznego

SPECJALNA

Sprzęt transportowy wsparcia logistycznego

INNE

27

2

6

7

12

42

SPECJALIZOWANA

POJAZD SAMOCHODOWY

7

4

3

3

SKRZYNIOWA

cd. załącznika nr 2

8

5

3

44

INNY SPRZĘT
TRANSPORTOWY

JEDNOSTKA
POLICJI

2

OZNAKOWANY A

3

OZNAKOWANY B

4

NIEOZNAKOWANY A
5

NIEOZNAKOWANY B
6

OSOBOWY
TERENOWY

OZNAKOWANY
7

NIEOZNAKOWANY
8

OZNAKOWANY

OZNAKOWANY
9

ETDiE
10

11

APRD

OSOBOWY
NIEOZNAKOWANY

12

NIEOZNAKOWANY

FURGON

13

AW
14

15

TO/LTO

POJAZD SAMOCHODOWY

DW
16

Osobowo terenowy
opancerzony
17

SPECJALNE

18

WT

19

UWAGA:
– objaśnienia rodzajów sprzętu transportowego i użytych skrótów wraz z przeznaczeniem sprzętu oraz podziałem dostosowanym do potrzeb Policji zawiera – Legenda.

1

Lp.

RODZAJ SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO

RSD

TABELA NORM NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

MW

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1308
Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2007 r.

APS
20

AMW
21

AP
22

23

AWGŁ/RO

24
25
26
27

SAMOCHODY

28
29

POJAZD SAMOCHODOWY

30
31

AUTOBUSY

Sprzęt transportowy wsparcia logistycznego

cd. załącznika nr 3

Ciężarowy skrzyniowy

Ciężarowy wywrotka
Ciężarowy cysterna
paliwowa
Furgon sanitarka
Furgon ogólnego
przeznaczenia

pozostałe

MINIBUS

BUS

32

SAMOCHODY OGÓŁEM
[kol. 3-31]

33
34

MOTOCYKLE

Motorowery
do 50 ccm.
Motocykle

35

Quady

36

Kat. R - 1

37
38

ŁODZIE

Kat. R - 2

Kat. R - 3

39

INNE

POZOSTAŁE

40

STATKI
POWIETRZNE

ŚMIGŁOWCE

41
42

PRZYCZEPY

3
44

Sprzęt transportowy wsparcia
logistycznego

SPECJALNA

SPECJALIZOWANA

SKRZYNIOWA

INNY SPRZĘT
TRANSPORTOWY
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Legenda
I.

Samochody osobowe
1) oznakowane – pojazdy posiadające cechy policyjnego oznakowania,
– A o standardowych parametrach technicznych,
– B o podwyższonych parametrach technicznych np. samochód z videorejestratorem,
2) nieoznakowane – pojazdy nie posiadające cech policyjnego oznakowania,
– A o standardowych parametrach technicznych,
– B o podwyższonych parametrach technicznych np. samochód z videorejestratorem,

II.

Samochody osobowe terenowe
1) oznakowane – pojazdy posiadające cechy policyjnego oznakowania,
2) nieoznakowane – pojazdy nie posiadające cech policyjnego oznakowania,

III. Samochody furgon
1) oznakowane – pojazdy posiadające cechy policyjnego oznakowania,
2) ETDiE – pojazd ekipy techniki drogowej i ekologii,
3) APRD – pojazd ambulans pogotowia ruchu drogowego,
4) nieoznakowane – pojazdy nie posiadające cech policyjnego oznakowania,
5) MW – pojazd mała więźniarka na podwoziu samochodu furgon przeznaczony do przewozu do 6 osób
konwojowanych,
IV. Pojazdy specjalne
1) AW – pojazd armatka wodna,
2) TO/LTO – pojazd transporter opancerzony/lekki transporter opancerzony,
3) DW – pojazd duża więźniarka, ciężarowy lub autobus przeznaczony do przewozu powyżej 6 osób konwojowanych,
4) AMW – pojazd ambulans monitoringu wizyjnego,
5) Osobowo terenowy opancerzony,
6) WT – pojazd wypadowo-transportowy lub autobus, przeznaczony do przewozu powyżej 9 policjantów,
7) RSD – pojazd ruchome stanowisko dowodzenia,
8) APS – pojazd furgon ambulans poczty specjalnej lub samochód typu kombi lub van,
9) AP – pojazd ambulans pirotechniczny,
10) AWGŁ/RO – pojazd osobowy terenowy, nieoznakowany przystosowany do przewozu automatycznej
wyrzutni gazów łzawiących/pojazd osobowy terenowy, operacyjny przystosowany do przewozu reflektora olśniewającego.
V.

Motocykle i skutery
1) motorowery do 50 cm3,
2) motocykle – o pojemności skokowej silnika pow. 50 cm3,
3) quady – pojazdy trzy- lub czterokołowe, przeznaczone do jazdy w terenie trudno dostępnym,

VI. Łodzie
1) Kat. R-1 – łódź o długości całkowitej kadłuba powyżej 6,5 m,
2) Kat. R-2 – łódź o długości całkowitej kadłuba od 5,4 m do 6,5 m,
3) Kat. R-3 – łódź o długości całkowitej kadłuba od 3,9 m do 5,4 m,
4) pozostałe.
VII. Autobusy
1) Minibus – pojazd nieoznakowany przeznaczony do przewozu od 10 do 18 osób,
2) Bus – pojazd nieoznakowany przeznaczony do przewozu powyżej 18 osób.
VIII. Przyczepy
1) specjalna,
2) specjalizowana,
3) skrzyniowa.
IX. Statki powietrzne
1) śmigłowce
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Sprzęt transportowy wsparcia logistycznego:
Samochody:
1) ciężarowe skrzyniowe,
2) ciężarowe wywrotki,
3) ciężarowe cysterny paliwowe,
4) furgon sanitarka,
5) furgon ogólnego przeznaczenia,
6) pozostałe (np. ciągnik siodłowy, dźwig, izoterma, do przewozu psów, do przewozu koni, chłodnie,
warsztaty samochodowe, pomoc drogowa).
7) inny sprzęt transportowy (np. koparko-spycharki, ciągnik rolniczy, wózki widłowe itp.).
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DECYZJA NR 861 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień
do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.1) i § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia
nr 460 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja
2007 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej
Policji (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 78) postanawiam, co
następuje:
§1
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk nadzoruje realizację
czynności z zakresu zadań następujących komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Prewencji i Ruchu Drogowego;
2) Głównego Sztabu Policji.
2. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Ferdynand Skiba nadzoruje realizację czynności
z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Centralnego Biura Śledczego;
2) Biura Kryminalnego;
3) Biura Wywiadu Kryminalnego;
4) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.
3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Henryk Tusiński nadzoruje realizację czynności
z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Logistyki Policji;
2) Biura Łączności i Informatyki;
3) Biura Finansów.
4. Osobiście nadzoruje realizację czynności z zakresu
zadań następujących komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji:
1) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170).

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Biura Kadr i Szkolenia;
Biura Prawnego;
Biura Ochrony Informacji Niejawnych;
Biura Kontroli;
Biura Spraw Wewnętrznych;
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
Zespołu Audytu Wewnętrznego.

§2
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Ferdynand Skiba oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński nadzorują komendantów wojewódzkich
Policji według następującego podziału:
1) nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Krakowie,
Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i w Szczecinie;
2) nadinsp. Ferdynand Skiba nadzoruje Komendanta
Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich
Policji w: Gdańsku, Kielcach, Opolu, Radomiu i we
Wrocławiu;
3) nadinsp. Henryk Tusiński nadzoruje komendantów
wojewódzkich Policji w: Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Bydgoszczy i w Łodzi.
§3
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:
1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń
w sprawach związanych z funkcjonowaniem
nadzorowanych przez nich służb oraz komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;
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2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz
podmiotami niemającymi osobowości prawnej
w sprawach określonych w pkt 1;
3) dekretowania korespondencji niejawnej w czasie
mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie.
§4
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji
upoważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych
policjantów, pełniących służbę w nadzorowanych
komórkach organizacyjnych Komendy Głównej
Policji.
2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1,
nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:
1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
2) wyznaczenia i odwołania rzeczników dyscyplinarnych;
3) orzekania o wymierzeniu kar dyscyplinarnych
obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz
podejmowanych w celu wykonania tych kar.
3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących
służbę w Gabinecie Komendanta Głównego Policji,
Biurze Kadr i Szkolenia, Biurze Prawnym, Biurze
Ochrony Informacji Niejawnych, Biurze Kontroli,
Biurze Spraw Wewnętrznych, Krajowym Centrum
Informacji Kryminalnych i w Zespole Audytu Wewnętrznego – rozpatruję osobiście.
§5
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka upoważniam
do:
1) podejmowania decyzji w sprawie określenia
terminów przyjęć do służby w Policji;
2) wydawania w moim imieniu decyzji w sprawach szkolenia zawodowego oraz doskonalenia
zawodowego w Policji, w tym do określania
programów tego szkolenia i doskonalenia oraz
powoływania zespołów do opracowywania
projektów tych programów;
3) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych
i doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania
zasad oceniania postępów policjantów w tych
szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.
2. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka, Zastępcę
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ferdynanda Skibę oraz Zastępcę Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Henryka Tusińskiego upoważniam
do podejmowania w moim imieniu decyzji związa-
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nych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b
ustawy o Policji w sprawach należących do zadań
Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej
Policji, w przypadkach pilnych, w których ze
względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie.
3. Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Ferdynanda Skibę upoważniam do podejmowania
w moim imieniu decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji
w sprawach należących do zadań Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
4. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka oraz Zastępcę
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryka
Tusińskiego upoważniam do podejmowania w
moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 3,
w przypadkach pilnych, w których ze względu na
okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub przez Zastępcę
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ferdynanda Skibę.
§6
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności
w siedzibie urzędu lub w służbie.
2. Wskazany przeze mnie, lub Pierwszego Zastępcę
Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie
mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie i jednoczesnej nieobecności w siedzibie urzędu
lub w służbie Pierwszego Zastępcy Komendanta
Głównego Policji.
§7
Traci moc decyzja nr 606 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie podziału
zadań między zastępców Komendanta Głównego
Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji
w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 16, poz. 124 i Nr 19, poz. 145).
§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik
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DECYZJA NR 863 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie opracowywania, wprowadzania, zmiany i uchylania programów szkolenia zawodowego
i programów nauczania
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r.
Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§1
Decyzja określa szczegółową procedurę opracowywania i wdrażania do realizacji programów szkolenia zawodowego i programów nauczania, w tym:
1) podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o opracowanie projektu programu, oraz
podmioty odpowiedzialne za jego opracowanie
i wprowadzanie w życie;
2) tryb opracowywania i wprowadzania programów
w życie, dokonywania ich zmian oraz uchylania.

1)
2)

3)

4)

§2
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
program – program szkolenia zawodowego lub
program nauczania;
uprawniony podmiot – kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, który w zakresie swojej właściwości merytorycznej może złożyć
wniosek o opracowanie, zmianę lub uchylenie
programu nauczania;
zmiana programu – wprowadzenie do obowiązującego programu szkolenia zawodowego lub programu nauczania zmian w treściach kształcenia
lub o charakterze organizacyjnym;
zespół – zespół programowy powołany do opracowania projektu programu szkolenia zawodowego albo programu nauczania, a także jego zmiany.

§3
1. Projekt programu szkolenia zawodowego opracowuje zespół powołany z inicjatywy kierownika
komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji
właściwej w sprawach szkolenia.
2. Projekt programu nauczania opracowuje zespół
powołany na wniosek uprawnionego podmiotu,
złożony do kierownika, o którym mowa w ust. 1.
§4
Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, powinien
zawierać w szczególności:
1) informacje dotyczące rozpoznawanych potrzeb
szkoleniowych;

2) dokumentację, na podstawie której dokonano rozpoznania potrzeb szkoleniowych;
3) określenie zakresu wiedzy i umiejętności, które
powinny być nabyte w czasie trwania kursu specjalistycznego, zwanego dalej „kursem”.
§5
1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia, po
dokonaniu formalnej i merytorycznej analizy wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2:
1) występuje do Komendanta Głównego Policji
o powołanie zespołu albo
2) zwraca wniosek do uzupełnienia, albo
3) odrzuca wniosek.
2. Odrzucenie wniosku może nastąpić, jeżeli:
1) niecelowe jest organizowanie doskonalenia
centralnego w formie kursu;
2) nie ma możliwości realizacji kursu z przyczyn
organizacyjnych, finansowych lub technicznych;
3) nie zostały potwierdzone potrzeby szkoleniowe.
§6
1. Zespół jest zobowiązany:
1) przeprowadzić analizę pracy na stanowiskach,
których szkolenie zawodowe lub kurs dotyczy;
2) dokonać charakterystyki zawodowej absolwenta szkolenia zawodowego lub kursu;
3) opracować projekt programu.
2. Opracowanie projektu programu zespół może poprzedzić badaniami mającymi na celu doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych oraz katalogu zadań
na stanowisku służbowym, którego projekt dotyczy.
§7
1. Projekt programu powinien zawierać:
1) założenia organizacyjno-programowe określające:
a) nazwę szkolenia zawodowego lub kursu,
b) katalog zadań, do realizacji których program
ma przygotować,
c) zakres tematyczny,
d) liczebność grupy szkoleniowej,
e) określony w dniach czas trwania szkolenia
zawodowego lub kursu,
f) warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia
celów kształcenia,
g) skład zespołu;
2) wykaz i układ strukturalny jednostek tematycznych, a w szczególności:
a) szczegółowe cele kształcenia,
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b) jednostki dydaktyczne,
c) materiał nauczania w formie haseł programowych,
d) procedury osiągania celów kształcenia,
e) propozycje metod sprawdzania i oceny
uczestnika szkolenia zawodowego lub kursu,
f) środki dydaktyczne niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia.
Projekt programu nauczania powinien ponadto
wskazywać:
1) kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać
kandydaci na kurs oraz postępowanie rekrutacyjne, o ile jest przewidywane;
2) system prowadzenia kursu;
3) formę przeprowadzenia egzaminu końcowego,
o ile jest przewidywany.
Przewodniczący zespołu może podjąć decyzję
o rozszerzeniu projektu programu o:
1) przewodnik metodyczny dla uczestników
szkolenia zawodowego lub kursu;
2) wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia, w celu
podniesienia jakości kształcenia, może polecić zespołowi lub jednostce szkoleniowej opracowanie
w wyznaczonym terminie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz uczestników szkolenia
zawodowego lub kursu.
Termin, o którym mowa w ust. 4, nie wstrzymuje
procedury wprowadzania programu w życie.

§8
Przewodniczący zespołu przesyła projekt programu:
1) uprawnionemu podmiotowi, w celu oceny zgodności ze złożonym wnioskiem;
2) jednostce szkoleniowej, która przewidywana jest
do przeprowadzenia szkolenia zawodowego lub
kursu, w celu oceny dydaktycznych możliwości
realizacji;
3) kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy
Głównej Policji właściwej do merytorycznej oceny
projektu programu, jeżeli nie jest nim uprawniony
podmiot.
§9
1. Po zakończeniu prac, przewodniczący zespołu
przygotuje sprawozdanie i wraz z projektem programu przedkłada je kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej
w sprawach szkolenia.
2. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z projektem programu podejmuje działania
w celu wprowadzenia programu w życie, zgodnie
z przepisami w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy
prawnej i informacji prawnej.
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§ 10
W czasie trwania pierwszej edycji szkolenia zawodowego lub kursu komórka organizacyjna Komendy
Głównej Policji właściwa w sprawach szkolenia gromadzi uwagi o programie, które mogą stanowić podstawę do zainicjowania jego zmiany.
§ 11
1. Uprawniony podmiot, a także kierownik jednostki
szkoleniowej, której powierzono realizację programu, może wystąpić do kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej
w sprawach szkolenia z wnioskiem o dokonanie
zmian w programie.
2. Podstawę zmiany programu może stanowić,
w szczególności:
1) zmiana przepisów regulujących zagadnienia
stanowiące treści kształcenia;
2) zmiana standardów wykonywania nauczanych
czynności;
3) wynik ewaluacji;
4) określenie nowych potrzeb szkoleniowych
w zakresie objętym programem.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) podstawę i zakres proponowanych zmian;
2) uzasadnienie.
§ 12
1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia po
otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1:
1) akceptuje zmianę i podejmuje działania, o których mowa w § 9 ust. 2, albo
2) zwraca wniosek do uzupełnienia, albo
3) przeprowadza konsultacje lub zasięga opinii
podmiotu którego zmiana dotyczy, albo
4) występuje o powołanie zespołu, albo
5) odrzuca wniosek z przyczyn, o których mowa
w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3.
2. Powołanie zespołu może wynikać w szczególności z:
1) konieczności zaangażowania specjalistów z różnych dziecin;
2) istotnego zróżnicowania opinii w zakresie
zmian programowych;
3) skali dokonywanych zmian.
§ 13
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia może
z własnej inicjatywy dokonać zmian programu, wynikających w szczególności ze zmiany przepisów określających metody i formy działań Policji. Przepis § 9
ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 14
1. Za zmianę programu nie uważa się korekty językowej i edytorskiej.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -8512. Korekta może być dokonana w każdym czasie,
przez komórkę organizacyjną Komendy Głównej
Policji właściwą w sprawach szkolenia.
3. O dokonanych poprawkach niezwłocznie informuje
się jednostki szkoleniowe, którym powierzono
program do realizacji oraz komórkę organizacyjną
Komendy Głównej Policji właściwą w sprawach
informacji prawnej.
4. Korekta językowa wymaga akceptacji autora treści programowych.
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kończenia prac, określonych w decyzjach o ich
powołaniu.
§ 17
Traci moc decyzja nr 278 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania i wdrażania do realizacji
programów
szkolenia
oraz
doskonalenia
zawodowego organizowanego centralnie (Dz. Urz.
KGP Nr 11, poz. 74).

§ 15
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach szkolenia występuje
do Komendanta Głównego Policji o uchylenie programu w trybie przepisów, o których mowa w § 9
ust. 2, jeżeli w zakresie treści programowych nim
objętych wygasły potrzeby szkoleniowe albo nie odpowiada on już potrzebom szkoleniowym.

§ 18
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§ 16
Zespoły programowe powołane na podstawie decyzji, o której mowa w § 17, działają do czasu za-
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DECYZJA NR 864 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla minerów – pirotechników kandydatów na instruktorów
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla minerów – pirotechników kandydatów na instruktorów”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 221
Komendanta Głównego Policji z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego minerów pirotechników w zakresie aktywizujących metod nauczania (Dz. Urz. KGP Nr 18,
poz. 94), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -852-
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DECYZJA NR 865 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów w specjalności do spraw nieletnich
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów w specjalności do spraw nieletnich”,
stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 198
Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie programu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności do spraw
nieletnich (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 57), która traci moc
z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 866 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla opiekunów realizujących zadania
związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji
w Słupsku, Szkole Policji w Pile i Szkole Policji
w Katowicach.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 303
Komendanta Głównego Policji z dnia 26 listopada 2002 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla opiekunów realizujaych zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 113), która traci moc
z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -853-
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DECYZJA NR 867 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej
w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej”, stanowiący załącznik
do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2007 r.
w sprawie programu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu prowadzenia
kontroli operacyjnej (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 12), która
traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie
§ 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 868 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zwłok ludzkich
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla przewodników psów do wyszukiwania zapachu
zwłok ludzkich”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją 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 (Dz. Urz. KGP
Nr 6, poz. 61), która traci moc z dniem wejścia w życie
decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -854-
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DECYZJA NR 869 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów
wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów wykonujących zadania na wodach
i terenach przywodnych”, stanowiący załącznik do
decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 489
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie programu doskonalenia zawodowego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach
przywodnych (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 115), która
traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie
§ 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 870 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla techników kryminalistyki”, stanowiący załącznik
do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla techników kryminalistyki (Dz. Urz. KGP Nr 2,
poz. 10), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -855-
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DECYZJA NR 871 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego
w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych”, stanowiący załącznik do
decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 220
Komendanta Głównego Policji z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego minerów pirotechników z pododdziałów
antyterrorystycznych (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 93),
która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 872 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu
dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla
policjantów zwalczających przestępczość komputerową”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 153
Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie programu kursu specjalizacyjnego policjantów służby kryminalnej z zakresu przestępczości komputerowej – uzyskiwanie informacji z Internetu (Dz. Urz.
KGP Nr 9, poz. 54), która traci moc z dniem wejścia w
życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -856-

Poz. 186, 187
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DECYZJA NR 873 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie ruchu drogowego”, stanowiący załącznik
do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 199
Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów służby prewencyjnej ruchu drogowego
(Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 58), która traci moc z dniem
wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 874 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań osmologicznych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla przewodników psów do badań osmologicznych”,
stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 675
Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów – techników osmologii,
przewodników psów do badań osmologicznych
(Dz. Urz. KGP Nr 20, poz. 139), która traci moc
z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -857-

Poz. 188, 189
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DECYZJA NR 875 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego
w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym”, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 września 1999 r.
w sprawie programu doskonalenia techniki jazdy samochodami osobowymi oraz programu szkolenia dla instruktorów doskonalenia techniki jazdy samochodami
osobowymi, która traci moc z dniem wejścia w życie
decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 876 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji materiałów
i urządzeń wybuchowych z użyciem technik wysokościowych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych z użyciem technik wysokościowych”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 209
Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 2003 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego minerów pirotechników w zakresie neutralizacji z użyciem technik wysokościowych, która traci
moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz
doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126,
poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -858-

Poz. 190, 191
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DECYZJA NR 877 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej”,
stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 203
Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 2003 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej (Dz. Urz. KGP Nr 17,
poz. 88), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

191
DECYZJA NR 878 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
z zakresu taktyki i technik interwencji”, stanowiący
załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam:
1) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
2) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji
w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji
w Słupsku – z wyłączeniem kursów dla nauczycieli
policyjnych.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 445
Komendanta Głównego Policji z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego w zakresie taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się pałką typu „Tonfa” (Dz. Urz. KGP
Nr 14, poz. 99), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -859-

Poz. 192, 193
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DECYZJA NR 879 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji ładunków wybuchowych
w obszarze wód
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie neutralizacji ładunków wybuchowych
w obszarze wód”, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 219
Komendanta Głównego Policji z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego minerów pirotechników w zakresie neutralizacji ładunków wybuchowych w obszarze wód
(Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 92), która traci moc z dniem
wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

193
DECYZJA NR 880 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkole Policji w Słupsku i Szkole Policji w Katowicach.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 58 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia programu doskonalenia zawodowego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 15), która traci
moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz
doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126,
poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -860-

Poz. 194, 195
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DECYZJA NR 881 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla przewodników psów patrolowo-tropiących”, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 418
Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów przewodników psów patrolowo-tropiących (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 93), która
traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie
§ 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 882 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla dowódców operacji policyjnych”, stanowiący
załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 404
Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla dowódców operacji policyjnych (Dz. Urz. KGP
Nr 12, poz. 98), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -861-

Poz. 196, 197
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DECYZJA NR 883 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla przewodników psów patrolowych”, stanowiący
załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 530
Komendanta Głównego Policji z dnia 20 września 2006 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów – przewodników psów patrolowych (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 86), która traci
moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz
doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126,
poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 884 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom IV
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
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
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją 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 (Dz. Urz. KGP Nr 6,
poz. 60), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -862-

Poz. 198, 199
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DECYZJA NR 885 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom V
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
z języka angielskiego – poziom V”, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 49 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego – poziom V (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 14), która
traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie
§ 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 886 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom VI
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
z języka angielskiego – poziom VI”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 306
Komendanta Głównego Policji z dnia 2 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego – poziom VI (Dz. Urz. KGP Nr 8,
poz. 76), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń
zawodowych
oraz
doskonalenia
zawodowego
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -863-

Poz. 200, 201
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DECYZJA NR 888 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla negocjatorów policyjnych”, stanowiący załącznik
do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 267
Komendanta Głównego Policji z dnia 9 listopada 2001 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla policjantów negocjatorów (Dz. Urz.
KGP Nr 13, poz. 148), zmienioną decyzją nr 103
Komendanta Głównego Policji z dnia 9 maja 2002 r.
(Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 5), która traci moc z dniem
wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 890 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zadania
dotyczące fizycznego zwalczania terroryzmu w zakresie podstawowym
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów realizujących zadania dotyczącego
fizycznego zwalczania terroryzmu w zakresie podstawowym”, stanowiący załącznik do decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23

-864-

Poz. 202
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DECYZJA NR 901 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 7 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad i sposobu oznaczania
numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych
Policji, zasad prowadzenia ewidencji numerów taktycznych oraz zasad eksploatacji i dostępu
do systemu ewidencji numerów taktycznych
W związku z art. 9 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia
Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów specjalnych i używanych do
celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej
i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615) ustala
się, co następuje:
§1
W decyzji nr 403 Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad i sposobu
oznaczania numerami taktycznymi uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek organizacyjnych Policji, zasad prowadzenia ewidencji
numerów taktycznych oraz zasad eksploatacji i dostępu do systemu ewidencji numerów taktycznych
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. w pojazdach o niebiesko-granatowej barwie
nadwozia numery taktyczne rozmieszcza się:
1) na dachu pojazdu – w dwóch rzędach symetrycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi
symetrii, lakierowane na biało lakierem odblaskowym, przy czym w górnym rzędzie wpisana
jest litera lub dwie litery, a w dolnym trzycyfrowa liczba o rozmiarach: długość całej liczby
– 70% szerokości dachu znakowanego pojazdu, nie mniej niż 75 cm, wielkość litery – proporcjonalna do wielkości cyfr;
2) w tylnej bocznej części pojazdu, z obu jego
stron, na białym pasie wyróżniającym lakierowane na granatowo lakierem nieodblaskowym
o rozmiarach: wysokość numeru – równa szerokości białego pasa wyróżniającego pomniejszona o wartość po 1,5 cm licząc od górnej
i dolnej krawędzi tego pasa;
3) tyłu pojazdu po jego prawej stronie, na białym
pasie wyróżniającym lakierowany na granatowo lakierem nieodblaskowym lub bezpośrednio
nad pasem – białym lakierem odblaskowym,
o wymiarach jak w pkt. 2.

2. w pojazdach o srebrnej barwie nadwozia numery
taktyczne rozmieszcza się:
1) na dachu pojazdu – w dwóch rzędach symetrycznie, poprzecznie do jego wzdłużnej osi
symetrii, wykonane z folii odblaskowej barwy
niebieskiej, przy czym w górnym rzędzie wpisana jest litera lub dwie litery, a w dolnym
trzycyfrowa liczba o rozmiarach: długość całej
liczby – 70% szerokości dachu znakowanego
pojazdu, nie mniej niż 75 cm, wielkość litery –
proporcjonalna do wielkości cyfr;
2) w tylnej bocznej części pojazdu, z obu jego
stron, na niebieskim pasie wyróżniającym, wykonane z folii odblaskowej barwy białej o wymiarach nie większych niż wysokość liter
napisu „POLICJA” umieszczony na drzwiach
przednich pojazdu;
3) z tyłu pojazdu po jego prawej stronie, na niebieskim pasie wyróżniającym wykonane z folii
odblaskowej barwy białej lub nad pasem wykonane z folii odblaskowej barwy niebieskiej
o wymiarach jak w pkt. 2.
3. Sposób zestawienia napisu numeru taktycznego,
wzory proporcji liter i cyfr stosowanych w napisie
numeru taktycznego oraz wzór zestawienia napisu
numeru taktycznego określa załącznik nr 2 do decyzji.
4. Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej określa załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.
5. Dopuszcza się oznaczenie pojazdu, o którym mowa w ust. 1 numerem taktycznym wykonanym
z folii odblaskowej.”
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -865-

Poz. 202, 203
Załącznik nr 4

Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli poniżej
Współrzędne punktów narożnych
Barwa materiału
Biała
Niebieska

x
y
x
y

1

2

3

4

0,355
0,355
0,078
0,171

0,305
0,305
0,150
0,220

0,285
0,325
0,210
0,160

0,335
0,375
0,137
0,038

Minimalne wartości
współczynnika
luminacji β
0,27
0,01
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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 7 grudnia 2007 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449) w zarządzeniu nr 1204 Komendanta
Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21,

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 23
1. Zarządzenie nr 1284/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
2. Zarządzenie nr 1285/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
3. Zarządzenie nr 1286/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
4. Zarządzenie nr 1287/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

poz. 155) oznaczenie „§ 12” zastępuje się oznaczeniem „§ 11”.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

5.

6.

7.

8.

9.

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1288/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1289/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1290/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1291/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1292/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 23 -866powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
10. Zarządzenie nr 1293/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
11. Zarządzenie nr 1294/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
12. Zarządzenie nr 1295/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
13. Zarządzenie nr 1296/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
14. Zarządzenie nr 1297/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
15. Zarządzenie nr 1298/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
16. Zarządzenie nr 1299/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
17. Zarządzenie nr 1300/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
18. Zarządzenie nr 1301/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
19. Zarządzenie nr 1302/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
20. Zarządzenie nr 1303/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1304/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
22. Zarządzenie nr 1305/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
23. Zarządzenie nr 1306/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
24. Zarządzenie nr 1307/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
25. Zarządzenie nr 1309/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
26. Zarządzenie nr 1310/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
27. Zarządzenie nr 1311/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
28. Zarządzenie nr 1312/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
29. Zarządzenie nr 1313/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
30. Zarządzenie nr 1314/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
31. Zarządzenie nr 1315/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
32. Decyzja nr 860/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjnoprocesowej.
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Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kursu
specjalistycznego dla policjantów wykonujących
czynności na miejscu zdarzenia drogowego.
34. Decyzja nr 887/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej materiałów pędnych i smarów.
35. Decyzja nr 889/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
265/BłiI/07/EJ.
36. Decyzja nr 891/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia
37. Decyzja nr 892/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
38. Decyzja nr 893/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia do powoływania
komisji powypadkowych w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków pozostających
w związku z pełnieniem służby w Policji oraz do
zatwierdzania i podpisywania protokołów powypadkowych.
39. Decyzja nr 894/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji do monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem w Policji „programu modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach
2007-1009”.
40. Decyzja nr 895/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decy-

zję w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji oraz załatwiania niektórych innych spraw
w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
41. Decyzja nr 896/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielania upoważnienia do powoływania
komisji
do
odbioru
przedmiotu
zamówienia.
42. Decyzja nr 897/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 267/Cmt/07/EMi.
43. Decyzja nr 898/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 261/BłiI/07/MK.
44. Decyzja nr 899/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
266/BłiI/07/AP.
45. Decyzja nr 900/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie Zespołu do Opracowania Planu Działań Policji na lata 2008-2009, Mających na Celu Zwalczanie
Handlu Ludźmi.
46. Decyzja nr 902/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
47. Decyzja nr 903/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.
48. Decyzja nr 904/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie Zespołu do Opracowania Planu Działań Policji na Lata 2008-2009 na Temat Przemocy Domowej.
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