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69
ZARZĄDZENIE NR 1385 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań związanych
z realizacją eskort policyjnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1)) zarządza się, co
następuje:

3)

4)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez policjantów zadań w zakresie zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa ruchu
drogowego w czasie eskort policyjnych pojazdu
lub kolumny pojazdów.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o komendancie
wojewódzkim Policji należy przez to rozumieć
także Komendanta Stołecznego Policji.
3. Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) eskorta policyjna – zespół przedsięwzięć
realizowanych na wniosek uprawnionego
podmiotu, związanych bezpośrednio z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa osób, o których mowa w § 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r.
w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach
(Dz. U. Nr 167, poz. 1377), na określonej
trasie w czasie przejazdu pojazdu lub kolumny pojazdów z wykorzystaniem pojazdu
lub pojazdów uprzywilejowanych (motocykli
i radiowozów policyjnych);
2) wniosek o zabezpieczenie przejazdu – pisemny wniosek podmiotu określonego
w § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, kierowany z zachowaniem
terminów, o których mowa w § 2 lub
w trybie działań niezwłocznych, przekazywany również z wykorzystaniem systemów
teleinformatycznych;
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, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

„MAH” – motocyklowa asysta honorowa –
reprezentacyjna formacja eskorty policyjnej,
realizująca zadania z wykorzystaniem motocykli policyjnych;
zabezpieczenie trasy przejazdu – zespół
skoordynowanych czynności, do których
realizacji niezbędne jest użycie większej
liczby policjantów pełniących służbę patrolową na trasie lub posterunku, których zadaniem jest wykonywanie poleceń dowódcy
zabezpieczenia policyjnego, w tym kierowanie ruchem drogowym;
formy zabezpieczenia przejazdu – określone
warianty realizacji eskorty policyjnej;
plan eskorty policyjnej – dokument określający cele i organizację działań policyjnych,
w tym formę zabezpieczenia trasy przejazdu
pojazdu lub kolumny pojazdów, użyte do
działań siły i środki Policji, a także zasady
współdziałania i koordynacji;
dowódca zabezpieczenia policyjnego – komendant wojewódzki Policji, komendant
powiatowy Policji lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki Policji
właściwej terytorialnie dla miejsca przedsięwzięcia;
dowódca eskorty policyjnej – policjant prowadzący eskortę lub inny policjant wyznaczony przez dowódcę zabezpieczenia
policyjnego;
działania niezwłoczne – zespół przedsięwzięć podejmowanych w przypadku nagle
zaistniałego zdarzenia, uniemożliwiającego
przygotowanie planu eskorty policyjnej;
„ZZD” – zespół zabezpieczenia dynamicznego – zespół przemieszczających się posterunków kierowania ruchem drogowym;
grupa eskortująca – zespół pojazdów policyjnych wykonujących eskortę policyjną;
prowadzący eskortę – policjant wyznaczony
przez dowódcę eskorty policyjnej do realizacji zadań, o których mowa w § 10 ust. 2
z wykorzystaniem pojazdu uprzywilejowanego;
zamykający eskortę – policjant wyznaczony
przez dowódcę eskorty policyjnej do realizacji zadań, o których mowa w § 10 ust. 3
z wykorzystaniem pojazdu uprzywilejowanego;
dowódca MAH – policjant wyznaczony
przez dowódcę zabezpieczenia policyjnego
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do wykonania motocyklowej asysty honorowej.
§2
1. Podstawę opracowania planu eskorty policyjnej,
stanowi pisemny wniosek o zabezpieczenie
przejazdu, przekazany przez podmiot, o którym
mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 nie później niż przed
upływem 7 dni przed realizacją eskorty policyjnej do komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego terytorialnie dla miejsca wykonywania
eskorty policyjnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do wiadomości komórki organizacyjnej
Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach
sztabowych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien
zawierać informacje, dotyczące w szczególności:
1) formy zabezpieczenia przejazdu;
2) daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia
eskorty policyjnej;
3) danych osoby eskortowanej;
4) trasy przejazdu;
5) nazwy podmiotu wnioskującego;
Wzór wniosku o zabezpieczenie przejazdu określa
załącznik do zarządzenia.
4. Dopuszcza się opracowanie jednego planu
eskorty policyjnej realizowanej na terenie więcej
niż jednej komendy wojewódzkiej Policji.
5. Komendant wojewódzki Policji właściwy terytorialnie dla miejsca rozpoczęcia eskorty policyjnej
w przypadku, o którym mowa w ust. 4 odpowiada za opracowanie planu eskorty policyjnej
oraz jej realizację.
§3
1. Komendant wojewódzki Policji lub jego zastępca
na podstawie wniosku o zabezpieczenie przejazdu określa formę zabezpieczenia przejazdu
i poleca opracowanie planu eskorty policyjnej.
2. Plan eskorty policyjnej opracowuje kierownik
komórki właściwej w sprawach ruchu drogowego komendy wojewódzkiej Policji.
3. Nie sporządza się planu eskorty policyjnej, jeżeli
wniosek dotyczy wykonania eskorty policyjnej,
o której mowa w § 13.
§4
W przypadku, gdy z planu eskorty policyjnej
wynika, że zabezpieczenie przejazdu spowoduje
tymczasowe ograniczenia lub zakazy ruchu na drodze, komendant wojewódzki Policji bezzwłocznie
powiadamia właściwy organ zarządzający ruchem
oraz zarząd drogi z zachowaniem wymogów określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

§5
1. W przypadku realizacji eskorty policyjnej organizowanej w trybie działań niezwłocznych, wniosek oraz informacje niezbędne do realizacji
eskorty policyjnej uprawniony podmiot przekazuje z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, a następnie potwierdza pisemnie.
2. Podstawą realizacji eskorty policyjnej w trybie
działań niezwłocznych jest polecenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego terytorialnie dla miejsca wykonania eskorty policyjnej lub
innego wyznaczonego policjanta.
3. W przypadku działań niezwłocznych można odstąpić od opracowania planu eskorty policyjnej.
Rozdział 2
Zasady zabezpieczenia przejazdu
§6
1. Dowódca zabezpieczenia policyjnego w trakcie
wykonywania eskorty policyjnej, w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia policyjnego.
2. Eskorta policyjna jest realizowana z użyciem
sygnałów świetlnych i dźwiękowych, o których
mowa w art. 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm. 2)).
3. Dowódca zabezpieczenia policyjnego może podjąć decyzję o realizacji eskorty policyjnej bez
użycia sygnałów uprzywilejowania.
§7
1. W zależności od wariantu eskorty policyjnej, do
składu grupy eskortującej dowódca zabezpieczenia policyjnego może wyznaczyć:
1) prowadzącego eskortę;
2) zamykającego eskortę;
3) ZZD;
4) MAH.
2. Prowadzący eskortę porusza się przed eskortowanym pojazdem lub kolumną pojazdów, w od2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U z 2005 r., Nr 90, poz. 756 i 757,
Nr 25, poz. 202, Nr 179, poz. 1486, Nr 180,
poz. 1494 i 1497, Nr 175, poz. 1462, Nr 109,
poz. 925 z 2006 r., Nr 104, poz.708, Nr 104,
poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410,
Nr 235, poz. 1701, z 2007 r., Nr 52, poz. 343, Nr 57,
poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176,
poz.1238, z 2008r. Nr 100, poz. 649, Nr 163,
poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411,
Nr 220. poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462,
Nr 234, poz. 1573 i 1574, oraz 2009 r., Nr 3,
poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91,
poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i Nr 98,
poz. 817.
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ległości umożliwiającej utrzymywanie kontaktu
wzrokowego. Do zadań prowadzącego należy:
1) sprawne i bezpieczne prowadzenie eskortowanego pojazdu lub kolumny pojazdów po
określonej trasie przejazdu;
2) podawanie informacji o położeniu i prędkości
poruszania się pojazdu lub kolumny pojazdów, a także o ważnych wydarzeniach związanych z eskortą policyjną;
3) informowanie dowódcy zabezpieczenia policyjnego o zatrzymaniu pojazdu lub kolumny
pojazdów ze wskazaniem przyczyn, a także o
innych okolicznościach mających wpływ na
dalszy przebieg eskorty policyjnej;
4) doprowadzenie eskortowanego pojazdu lub
kolumny pojazdów do miejsca przeznaczenia;
5) wykonywanie poleceń dowódcy zabezpieczenia policyjnego właściwego terytorialnie
dla miejsca wykonywania eskorty policyjnej.
3. Zamykający eskortę porusza się za ostatnim
eskortowanym pojazdem. Do zadań zamykającego należy:
1) niedopuszczanie do wyprzedzania eskortowanego pojazdu lub kolumny pojazdów przez
inne pojazdy na obszarze zabudowanym;
2) niedopuszczanie do włączenia się w skład
kolumny pojazdów innych pojazdów;
3) ułatwianie wyjazdu na trasę przy odjeździe
z miejsca czasowego pobytu;
4) wykonywanie poleceń prowadzącego.
4. ZZD porusza się przed prowadzącym eskortę.
Do zadań zespołu należy:
1) wydawanie poleceń uczestnikom ruchu drogowego co do sposobu korzystania z drogi;
2) współdziałanie z policjantami biorącymi
udział w zabezpieczeniu trasy przejazdu;
3) informowanie dowódcy zabezpieczenia policyjnego i prowadzącego eskortę o sytuacji
na trasie przejazdu;
4) wykonywanie poleceń prowadzącego;
5) przejęcie obowiązków na polecenie dowódcy
eskorty policyjnej w razie niemożliwości wykonywania zadań przez prowadzącego lub
zamykającego eskortę.
§8
1. Przejazd z udziałem eskorty policyjnej przez
teren więcej niż jednego województwa, realizowany jest przez zmieniające się grupy eskortujące, po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i
miejsca przejęcia eskorty na granicach poszczególnych województw. Podjęcie i przekazanie kolumny eskortowanych pojazdów może nastąpić
po nawiązaniu łączności radiowej i kontaktu
wzrokowego pomiędzy eskortami.
2. Dopuszcza się realizację eskorty policyjnej przez
stałą grupę eskortującą na całej trasie przejazdu.

§9
Usuwanie pojazdu pozostawionego na trasie
przejazdu eskorty policyjnej oraz MAH w miejscu,
gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny
sposób zagraża bezpieczeństwu, odbywa się na
zlecenie Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Rozdział 3
Formy zabezpieczenia przejazdu
§ 10
1. Wariant I eskorty policyjnej obejmuje przejazd
z udziałem eskorty policyjnej w warunkach
pełnego zabezpieczenia trasy przejazdu, z całkowitym wyłączeniem ruchu poprzecznego i podłużnego oraz przy wyłączonej sygnalizacji
świetlnej, z możliwością wykorzystania MAH.
2. Zabezpieczenie
trasy
przejazdu
obejmuje
wszystkie skrzyżowania i zjazdy wzdłuż trasy
przejazdu oraz miejsca do zawracania, obiekty
mostowe oraz inne miejsca wskazane przez
dowódcę zabezpieczenia policyjnego.
3. Na trasie przejazdu drogą dwujezdniową można
nie wyłączać ruchu podłużnego z przeciwnego
kierunku, jeżeli jezdnie są od siebie oddzielone
pasem zieleni, utwardzonym pasem dzielącym
obramowanym krawężnikiem lub urządzeniami
zabezpieczającymi.
4. Czas wyłączenia ruchu kołowego, przed przejazdem kolumny pojazdów, określa dowódca
zabezpieczenia policyjnego.
§ 11
1. Wariant II eskorty policyjnej obejmuje przejazd
z udziałem eskorty policyjnej, w warunkach odbywającego się ruchu na drodze z wykorzystaniem pojazdu prowadzącego i zamykającego
eskortę.
2. Zabezpieczenie trasy przejazdu może obejmować niektóre skrzyżowania i miejsca gdzie
następuje zmiana kierunku jazdy pojazdów
uczestniczących w eskorcie policyjnej.
§ 12
1. Wariant III eskorty policyjnej obejmuje przejazd
z udziałem eskorty policyjnej, w warunkach odbywającego się ruchu na drodze z wykorzystaniem ZZD.
2. Zabezpieczenie trasy przejazdu może obejmować niektóre skrzyżowania i miejsca gdzie następuje zmiana kierunku jazdy pojazdów
uczestniczących w eskorcie policyjnej.
§ 13
Wariant IV eskorty policyjnej obejmuje przejazd
z udziałem policyjnego pojazdu prowadzącego eskortę,
w warunkach odbywającego się ruchu na drodze.
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Rozdział 4
Motocyklowa Asysta Honorowa (MAH)
§ 14
1. Komendant wojewódzki Policji wystawia MAH
i powiadamia o tym komórkę właściwą do spraw
ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.
2. W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia dla
życia lub zdrowia członków delegacji znajdujących się w eskortowanej kolumnie, MAH pełni
funkcję zabezpieczającą, zgodnie z zadaniami
określonymi w planie eskorty policyjnej, o którym mowa w § 3.
3. MAH powołuje się co najmniej na pięć dni przed
podjęciem zadań.
4. Do zadań dowódcy MAH przed podjęciem działań należy:
1) zapoznanie teoretyczne i praktyczne policjantów MAH z trasami przejazdu;
2) przeprowadzenie praktycznego treningu szyku.
5. Miejsce i czas rozpoczęcia służby przez MAH
określa dowódca zabezpieczenia policyjnego.
6. W razie zaistnienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób objętych eskortą policyjną, działania
policjantów MAH, w zależności od charakteru
zagrożenia, mogą przybierać formę:
1) zmiany ustalonej prędkości jazdy;
2) zmiany trasy przejazdu lub miejsca docelowego;
3) wyłączenia się MAH ze składu eskorty policyjnej;
4) działań ochronnych.
7. W razie zaistnienia w czasie eskorty policyjnej
sytuacji wymagającej udzielenia niezbędnej
pomocy policjantowi MAH, kolumna z pominięciem wskazanego funkcjonariusza nie zatrzymując się kontynuuje jazdę, a pomoc organizuje
dowódca zabezpieczenia policyjnego.
§ 15
1. Ustala się następujące składy zespołów MAH:
1) zespół A – dla głowy państwa – stanowi go
asysta 7-osobowa oraz 2 motocyklistów rezerwowych;
2) zespół B – dla osoby premiera – stanowi go
asysta 5-osobowa oraz 2 motocyklistów rezerwowych.
2. Podczas realizacji MAH stosuje się następujący
szyk:
1) zespół wachlarza – od 5 do 7 motocyklistów
poruszających się przed eskortowanym pojazdem;

2) motocykliści rezerwowi poruszają się za pojazdami kolumny w miejscu wskazanym
przez dowódcę MAH.
3. Podczas ruszania kolumny MAH przewiduje się
dwa usytuowania wyjściowe:
1) zespół usytuowany w szyku kolumny w miejscach przewidzianych dla nich w czasie jazdy;
2) motocykliści zespołu wachlarza oraz rezerwowi ustawieni są po obu stronach pojazdu
lub kolumny pojazdów, w chwili ich ruszenia
płynnie włączają się do ruchu zajmując wyznaczone miejsca w szyku:
a) numery parzyste po lewej stronie,
b) numery nieparzyste po prawej stronie.
4. Podczas
doraźnego
zatrzymania
kolumny
w trakcie przejazdu, MAH zachowuje szyk w jakim porusza się w czasie jazdy, silniki motocykli
pracują i zachowana jest pełna gotowość do natychmiastowego kontynuowania jazdy.
5. Podczas docelowego zatrzymania kolumny
w miejscu wcześniej uzgodnionym z dowódcą
zabezpieczenia policyjnego, MAH rozjeżdża się
na lewą i prawą stronę, zatrzymując się przy
krawężnikach, zachowując pełną gotowość do
kontynuowania jazdy.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 16
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia sprawuje kierownik komórki właściwej do
spraw ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.
§ 17
Traci moc zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 1996 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych
z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa ruchu
na drogach w czasie przejazdu delegacji państwowych.
§ 18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Załącznik do zarządzenia nr 1385
Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 listopada 2009 r.

Nazwa podmiotu
wnioskującego
____________________________________________
miejscowość, data

KOMENDANT
WOJEWÓDZKI /STOŁECZNY* POLICJI
w …………………………………..…………

Wniosek
o zabezpieczenie przejazdu z wykorzystaniem eskorty policyjnej
Na podstawie § 1 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr ………… Komendanta Głównego
Policji z dnia ………………………………………… 2009 r. w sprawie wykonywania przez
policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych wnoszę o zabezpieczenie
przejazdu z wykorzystaniem eskorty policyjnej zgodnie z:
………………………………………….………………………………………………………….…….
(Forma zabezpieczenia przejazdu)

…………………………………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………..……………………………….
(Osoba/-y/ objęta eskortą policyjną)

Data rozpoczęcia eskorty: ……………………………………..

godzina: ……….…..……...

Data zakończenia eskorty: …………………………………….

godzina: ……….…..…….…

* niepotrzebne skreślić.
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Miejsce i czas planowanych postojów: …...………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………………………………………..………..……………..
Na trasie: ……………………………………………………………………………………………….
..………………………………..…………………………………….………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(proponowane miejsce rozpoczęcia i zakończenia eskorty policyjnej/ proponowana trasa przejazdu pojazdu
lub kolumny pojazdów)

Nazwa i adres podmiotu wnioskującego: ….………………………………………………….....
…...………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………
nr telefonu: …………………………….…….

nr fax ……..………..…………………………

adres e-mailowy
…………………………………………………………………………………………………............
Dane osoby wyznaczonej do kontaktu przez podmiot wnioskujący:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..........
Nr telefonu: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do złożenia wniosku
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ZARZĄDZENIE NR 1386 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach
i terenach przywodnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1)) zarządza się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania zadań przez policjantów na morzu terytorialnym, morskich wodach wewnętrznych, wodach
śródlądowych powszechnie dostępnych zwanych dalej „wodami” i na terenach przywodnych, o których mowa w § 2 pkt 5, w tym
organizację i sposób pełnienia tej służby.
2. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do
komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz komendanta rejonowego Policji
i komendy rejonowej Policji.
3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do
Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji.
§2
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) komisariat wodny Policji – komisariat specjalistyczny Policji właściwy w sprawach prewencji
na wodach i terenach przywodnych;
2) komórka wodna Policji – komórkę organizacyjną
Policji właściwą w sprawach prewencji na wodach i terenach przywodnych;
3) organizacja służby – zespół czynności polegających w szczególności na analizowaniu i planowaniu służby, przygotowaniu policjantów do
służby, w tym ich rozmieszczeniu w terenie oraz
koordynacji i nadzoru wykonywania tej służby
w celu realizacji zadań ustawowych Policji na
wodach i terenach przywodnych;
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140,
poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86,
poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85,
poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115,
poz. 959, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

4) akwen – każdy dowolnie określony fragment
powierzchni wodnej;
5) teren przywodny – obszar lądu graniczący
z akwenem i nierozdzielnie z nim związany,
określony przez policjanta odpowiedzialnego za
organizację służby na wodach i terenach przywodnych w charakterystyce, o której mowa
w pkt 4.

gą
1)
2)
3)

§3
Służbę na wodach i terenach przywodnych mopełnić policjanci:
komisariatów wodnych Policji;
komórek wodnych Policji;
wyznaczeni z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

§4
Obszar terytorialnego działania komisariatów
wodnych Policji, komórek wodnych Policji i policjantów, o których mowa w § 3 pkt 3, nie obejmuje stref niebezpiecznych i zamkniętych dla
rybołówstwa i żeglugi, chyba że odrębne przepisy
stanowią inaczej.
§5
Komendant właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Policji odpowiada za prawidłową organizację służby na wodach i terenach przywodnych,
a w szczególności za:
1) opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa
i porządku na potrzeby dyslokacji służby na wodach i terenach przywodnych;
2) określanie celów służby na wodach i terenach
przywodnych oraz wskazywanie sposobu ich
realizacji;
3) opracowywanie planów dyslokacji służby;
4) sporządzanie grafików służby policjantów wyznaczonych do pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych;
5) występowanie o przydział sił wzmocnienia;
6) współpracę i określenie zakresu współdziałania
jednostki organizacyjnej Policji z innymi podmiotami w podejmowaniu działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na wodach
i terenach przywodnych.
§6
Do zadań policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych należy w szczególności:
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1) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
2) zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia
lub naruszającym porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych;
3) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz
ściganie i zatrzymywanie sprawców, w tym
w szczególności naruszających przepisy w zakresie:
a) ochrony przyrody, środowiska naturalnego
i ekologii,
b) bezpieczeństwa w żegludze,
c) bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;
4) zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie
ludzi;
5) poszukiwanie osób zaginionych, przedmiotów
pochodzących z przestępstw lub użytych do
ich popełnienia oraz których posiadanie jest zabronione;
6) zabezpieczanie porządku w miejscach skażenia
substancjami trującymi i innymi, powodującymi
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz
środowiska naturalnego, a także w miejscach
usuwania jego skutków;
7) zabezpieczanie porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk żywiołowych;
8) szczególna ochrona zbiorników wody pitnej
i rzek wpływających do tych zbiorników;
9) kontrolowanie organizatorów imprez na wodach i terenach przywodnych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas ich trwania;
10) współdziałanie z podmiotami określonymi
w § 12 ust. 1, realizującymi zadania w zakresie
bezpieczeństwa i porządku, ratownictwa na
wodach oraz ekologii;
11) w miarę posiadanych uprawnień wykonywanie
prac podwodnych w zakresie czynności procesowych.
§7
1. Komendant wojewódzki Policji w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej organizacji służby
na wodach i terenach przywodnych może
wyznaczyć policjanta odpowiedzialnego za koordynację służby na wodach i terenach przywodnych, zwanego dalej „koordynatorem”.
2. Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1) sporządzanie analizy stanu bezpieczeństwa
i porządku na wodach i terenach przywodnych;
2) koordynowanie współdziałania komisariatów
wodnych Policji i komend powiatowych Policji, w tym komórek wodnych Policji z podmiotami, o których mowa w § 12 ust. 1;
3) organizowanie i koordynowanie wspólnych
działań na wodach i terenach przywodnych

4)

5)
6)
7)

na obszarze terytorialnego działania komendy
wojewódzkiej Policji i sąsiadujących ze sobą
komend wojewódzkich Policji;
współuczestniczenie w opracowaniu charakterystyk dla poszczególnych akwenów
i terenów przywodnych, na których jest planowana służba;
uczestniczenie w kontroli pełnienia służby na
wodach i terenach przywodnych;
uczestniczenie w kontroli stanu sprzętu pływającego;
inicjowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania wypadkom na wodach i terenach przywodnych.

§8
1. Komendant właściwej terytorialnie jednostki
organizacyjnej Policji, w której została utworzona komórka wodna Policji lub wyznaczeni policjanci, o których mowa w § 3 pkt 3, powierza
organizację służby na wodach i terenach przywodnych, policjantowi odpowiedzialnemu za organizację służby patrolowej.
2. Policjant, odpowiedzialny za organizację służby
patrolowej, realizuje w szczególności następujące zadania:
1) sporządza analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych
uwzględniające prognozy jego zagrożenia;
2) dokonuje bieżącej oceny stanu zagrożenia
przestępczością i wykroczeniami oraz określa
rejony zagrożenia, miejsca zagrożone, trasy
patrolowe w celu dostosowania rozmieszczenia sił i środków oraz podejmowanych
działań do przewidywanego w określonym
miejscu i czasie zagrożenia;
3) na podstawie wyników analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach
przywodnych oraz innych potrzeb służby,
sporządza plan dyslokacji służby zawierający
w szczególności:
a) numer lub nazwę akwenu, rejonu lub trasy patrolowej,
b) numery miejsc zagrożonych;
4) gromadzi i wykorzystuje na potrzeby służby
informacje przekazywane z komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach
kryminalnych, od kierowników posterunków
i kierowników rewirów dzielnicowych, od
przedstawicieli miejscowej społeczności oraz
z innych źródeł;
5) wyznacza zadania dla policjantów pełniących
służbę na wodach i terenach przywodnych;
6) opracowuje i aktualizuje charakterystykę;
7) opracowuje algorytmy postępowania w sytuacjach szczególnych w odniesieniu do zagrożeń i charakterystyki;
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8) inicjuje działania profilaktyczne, w zakresie
zapobiegania wypadkom na wodach i terenach przywodnych.
Rozdział II
Organizacja służby na wodach
i terenach przywodnych
§9
Służbę na wodach i terenach przywodnych organizuje się na podstawie wyników analizy stanu
bezpieczeństwa i porządku oraz prognoz zagrożenia
występującego na wodach i terenach przywodnych
lub innych potrzeb służby.
§ 10
1. Służbę w komisariatach wodnych Policji i komórkach wodnych Policji, pełni się w ciągu całego roku.
2. Policjanci mogą pełnić służbę na wodach tylko
w warunkach lub czasie, w których możliwe
jest prowadzenie bezpiecznej żeglugi.
§ 11
1. Na obszarze terytorialnego działania komendy
wojewódzkiej Policji można organizować wspólne patrole policjantów, realizujące zadania na
obszarze terytorialnego działania kilku komend
powiatowych Policji.
2. W uzasadnionych sytuacjach, można organizować wspólne patrole policjantów na wodach
i terenach przywodnych w granicach obszarów
terytorialnego działania sąsiadujących ze sobą
komend wojewódzkich Policji.
3. Właściwi komendanci pisemnie uzgadniają warunki współpracy, o której mowa w ust. 1 i 2.
§ 12
1. Służbę na wodach i terenach przywodnych policjanci mogą pełnić wspólnie z przedstawicielami
podmiotów pozapolicyjnych mających w zakresie swoich właściwości podejmowanie działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa
się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Podczas pełnienia służby, o której mowa w ust.
1, korzystanie ze środków transportu współpracujących podmiotów odbywa się na zasadach
określonych w ust. 2.
§ 13
1. Dyslokacja służby na wodach i terenach przywodnych powinna w szczególności opierać się
o wyniki analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych oraz bieżącego monitorowania czynników mających
wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku na
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wodach i terenach przywodnych, przede
wszystkim takie jak:
1) ilość, rodzaj, czas, miejsce, okoliczności oraz
sposób działania sprawców przestępstw
i wykroczeń;
2) natężenie ruchu ludności w związku z wypoczynkiem, kąpielą, imprezami masowymi
i innymi formami korzystania z wód i terenów przywodnych;
3) ruch jednostek pływających;
4) czas, miejsce, okoliczności i przyczyny:
a) tonięć i utonięć,
b) zanieczyszczeń wód i terenów przywodnych,
c) uszkodzeń urządzeń wodnych,
d) zaistniałych wypadków zagrażających życiu i zdrowiu osób, a także mieniu;
5) własne rozpoznanie oraz informacje przekazane przez inne służby lub podmioty;
6) ocena prawidłowości dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków oraz ich efektywności;
7) posiadane informacje o poczuciu bezpieczeństwa miejscowej społeczności;
8) prognozy zagrożenia na wodach i terenach
przywodnych wraz z wnioskami i zaleceniami.
§ 14
1. Charakterystykę opracowuje się odrębnie dla
każdego akwenu. Zawiera ona w szczególności:
1) nazwę akwenu i nazwy (numery) poszczególnych rejonów i miejsc zagrożonych;
2) określenie tras i granic patrolowania;
3) mapę akwenu zawierającą:
a) dane do nawigacji,
b) usytuowanie rejonów i miejsc zagrożonych,
c) trasy patrolowania,
d) usytuowanie urządzeń wodnych, znaków
nawigacyjnych, a także znaków zakazu
kąpieli i znaków ostrzegawczych;
4) zadania stałe do służby w trakcie patrolowania oraz taktykę ich realizacji;
5) opis rejonów i miejsc zagrożonych oraz tras
patrolowych z uwzględnieniem:
a) granic i cech charakterystycznych akwenu
(wymiary, głębokość, miejsca szczególnie
niebezpieczne, kanały, zatoki, ujścia rzek i
miejsca prowadzonych robót wodnych),
b) miejsc przebywania osób, kąpielisk,
ośrodków wypoczynkowych, przystani
żeglugowych, sportowych i klubowych,
wypożyczalni sprzętu pływającego, kolonii,
obozów, pól biwakowych oraz rozmieszczenia lokali usługowych i rozrywkowych,
c) budowli wodnych, portów, urządzeń piętrzących, ujęć wodnych, aktualnego poziomu wód, kilometrażu rzek i linii
obwałowań,
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d) miejsc, które z uwagi na ich usytuowanie
lub charakter sprzyjają działalności przestępczej, bądź ukrywaniu się sprawców,
e) miejsc zagrożonych pod względem utonięć;
f) innych informacji, istotnych dla danego obszaru, przydatnych podczas pełnienia służby;
6) wyciąg z przepisów porządkowych obowiązujących na wodach i terenach przywodnych.
2. Charakterystykę przechowuje się u:
1) komendanta komisariatu wodnego Policji,
w odniesieniu do patroli organizowanych
przez ten komisariat;
2) kierownika komórki wodnej Policji, w odniesieniu do patroli organizowanych przez tą
komórkę;
3) dyżurnego komendy powiatowej Policji, w odniesieniu do patroli, w skład których wchodzą
policjanci, o których mowa w § 3 pkt 3.
3. Każdy patrol skierowany do pełnienia służby na
wodach i terenach przywodnych podczas odprawy do służby powinien zostać wyposażony
w charakterystykę.
4. Charakterystykę aktualizuje w razie potrzeby
policjant, o którym mowa w § 8 ust. 2.
Rozdział III
Pełnienie służby na wodach i terenach
przywodnych oraz nadzór nad jej pełnieniem
§ 15
1. Bieżącego rozmieszczenia i odprawy do służby
policjantów na obszarze terytorialnego działania
komendy powiatowej Policji lub komisariatu
wodnego Policji, dokonuje bezpośredni przełożony policjantów pełniących służbę na wodach
i terenach przywodnych lub upoważniony przez
niego policjant, który posiada odpowiednie doświadczenie w pełnieniu tego rodzaju służby.
2. Bieżące rozmieszczenie, o którym mowa w ust. 1,
dokumentuje się w książce służby lub w inny
sposób, z zachowaniem czytelności i kompletności informacji.
3. Dyslokację patroli można zmieniać w trakcie
pełnienia służby w związku z zaistniałymi wydarzeniami.
§ 16
1. Bezpośredni przełożony policjanta lub osoba,
o której mowa w § 15 ust. 1 sprawdza przygotowanie policjantów do służby na wodach i terenach przywodnych w czasie odprawy lub
indywidualnie.
2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, policjanci posiadający odpowiednie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu służby na wodach i terenach przywodnych, mogą rozpoczynać służbę
bez odprawy, wyłącznie po uzyskaniu zgody
bezpośredniego przełożonego.

1.

2.

3.

4.

Poz. 70

§ 17
Obowiązkiem prowadzącego odprawę policjantów do służby na wodach i terenach przywodnych jest:
1) zapoznanie policjantów z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki
i poleceniami kierownictwa, a także przekazanie zadań doraźnych i określenie sposobu
ich wykonania;
2) wskazanie rejonu pełnienia służby oraz
miejsc i czasu przerwy w służbie;
3) określenie składu i liczebności patrolu oraz
wyznaczenie dowódcy;
4) uwzględnienie wariantów pełnienia służby
w dniach o dobrych i złych warunkach atmosferycznych;
5) sprawdzenie wyposażenia indywidualnego
policjantów do służby oraz umundurowania;
6) przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa
policjantów podczas wykonywania zadań;
7) zwrócenie uwagi na stan psychofizyczny
policjantów;
8) określenie sposobu utrzymywania łączności
z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji;
9) przydzielenie środków technicznych;
10) przekazanie informacji dotyczących dyslokacji współpracujących patroli.
Prowadzący odprawę dokonuje sprawdzenia
znajomości przez policjantów przepisów regulujących warunki i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej,
a także znajomości podstawowych aktów prawnych regulujących organizację i pełnienie służby
na wodach i terenach przywodnych.
Przebieg odprawy, treść przekazanych zadań
doraźnych oraz sposób ich realizacji, dokumentuje się zgodnie z przepisami w sprawie form
i metod wykonywania zadań przez policjantów
pełniących służbę patrolową oraz koordynacji
działań o charakterze prewencyjnym.
Zadania doraźne i istotne informacje przekazane
do realizacji w trakcie odprawy policjanci odnotowują w notatnikach służbowych lub przy pomocy nośników elektronicznych.

§ 18
1. Taktyka pełnienia służby zależy od rodzaju przydzielonych zadań, warunków atmosferycznych,
topografii terenu, charakteru akwenu i terenu
przywodnego oraz wskazań prowadzącego odprawę do służby i polega w szczególności na:
1) patrolowaniu wód i terenów przywodnych
w sposób widoczny dla wszystkich korzystających z danego obszaru;
2) organizowaniu doraźnych postojów w miejscach zagrożonych, w celu prowadzenia
krótkotrwałych obserwacji;
3) równoczesnym patrolowaniu rejonu jednostką
pływającą i pieszo lub przy pomocy innego
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środka transportu służącego do przemieszczania się, przy współdziałaniu dodatkowych
patroli;
4) patrolowaniu rejonu, przy wykorzystaniu
ukształtowania terenu, prądów wodnych
umożliwiających ruch jednostki pływającej
z wygaszonym silnikiem, pory nocnej itp.;
5) stosowaniu innych form określonych przez
policjanta odprawiającego do służby.
2. Przyjęta taktyka pełnienia służby powinna gwarantować bezpieczeństwo działania policjanta,
a także jego skuteczność i efektywność.

Poz. 70

3. W rejonie pełnienia służby na terenach przywodnych, policjanci po opuszczeniu środka
transportu patrolują pieszo miejsca zagrożone.
4. Do wykonywania zadań można wykorzystywać
środki transportu pozwalające pełnić służbę na
wodach i terenach przywodnych, stosownie do
pory roku i warunków terenowych.

§ 20
Podczas
patrolowania
policjanci
powinni
w szczególności:
1) prowadzić obserwację wód i terenów przywodnych oraz zachodzących w nich zjawisk;
2) zwracać uwagę na zjawiska wskazujące na zanieczyszczenie środowiska naturalnego na wodach i terenach przywodnych;
3) natychmiast reagować w każdym przypadku,
uzasadniającym potrzebę przeprowadzenia interwencji lub podjęcia działań ratunkowych;
4) systematycznie kontrolować wszystkie miejsca
zagrożone znajdujące się w rejonie pełnienia
służby;
5) zbierać informacje dotyczące występujących
zagrożeń lub mogących przyczynić się do ustalenia sprawców przestępstw i wykroczeń;
6) ujawniać osoby naruszające porządek publiczny;
7) przeprowadzać kontrole jednostek pływających,
w szczególności na podstawie przepisów o żegludze śródlądowej.

§ 22
1. Załogę jednostki pływającej stanowi, co najmniej dwóch policjantów, posiadających kwalifikacje zawodowe do kierowania danego typu
jednostką pływającą oraz uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego.
2. Pod warunkiem zachowania szczególnych środków ostrożności polegających na zwiększeniu
uwagi i dostosowaniu zachowania załogi jednostki pływającej do warunków i sytuacji zmieniających
się
na
wodzie,
w
stopniu
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie oraz przy wykorzystaniu sprzętu asekuracyjnego, doraźnie dopuszcza się możliwość
pełnienia służby na jednostce pływającej:
1) przy udziale dwóch policjantów, z których tylko
jeden posiada kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymienione w ust. 1, a drugi posiada
umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego;
2) policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe do kierowania danego typu jednostką
pływającą, z policjantem posiadającym uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego;
3) policjanta posiadającego umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego, z przedstawicielem
podmiotu pozapolicyjnego, o którym mowa
w § 12 ust. 1, posiadającym kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymienione w ust. 1.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, za zgodą
bezpośredniego przełożonego, dopuszcza się
wykonywanie czynności służbowych przy użyciu jednostki pływającej przez jednego policjanta
posiadającego kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, o których mowa w ust. 1.
4. Przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się
wykonywanie czynności służbowych przy użyciu jednostek pływających jednoosobowych,
w szczególności skuterów wodnych, przez policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, o których mowa w ust. 1.

§ 21
1. Środki transportu wykorzystuje się do przemieszczania patroli drogą lądową na zgłoszoną
interwencję lub pomiędzy wodami, miejscami
zagrożonymi, a także do przewożenia jednostek
pływających.
2. Jednostka pływająca służy do przemieszczania
patroli pomiędzy miejscami zagrożonymi na
wodach.

§ 23
1. Policjant ubiegający się o kwalifikacje zawodowe do kierowania jednostkami pływającymi oraz
pełniący służbę na jednostkach pływających
podlega badaniom lekarskim zgodnie z zasadami
określonymi w odrębnych przepisach.
2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1,
finansowane są ze środków budżetowych Policji, w ramach limitów wydatków budżetowych

§ 19
1. Policjanci pełniący służbę na wodach i terenach
przywodnych mają obowiązek utrzymywania
bieżącego kontaktu z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji przy pomocy dostępnych środków łączności.
2. Policjanci pełniący służbę na wodach i terenach
przywodnych mają obowiązek meldowania dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji o podjęciu i zakończeniu interwencji.
3. Opuszczenie rejonu pełnienia służby na wodach
i terenach przywodnych może nastąpić na polecenie lub za zgodą dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.
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przyznanych właściwym komendantom jednostek organizacyjnych Policji.
§ 24
Przepis § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio do
kosztów związanych z uzyskaniem przez policjanta
po raz pierwszy uprawnień ratownika wodnego
oraz kwalifikacji zawodowych do kierowania jednostkami pływającymi w zakresie niezbędnym do
wykonywania obowiązków służbowych na wodach
i terenach przywodnych.
§ 25
1. Służba na wodach i terenach przywodnych pełniona jest w umundurowaniu, przy wykorzystaniu
sprzętu i
wyposażenia
określonego
w odrębnych przepisach.
2. Policjanci są zobowiązani posiadać wyposażenie
i uzbrojenie stosowne do charakteru, czasu
i sposobu wykonywanej służby.
3. Komendant właściwej terytorialnie jednostki
organizacyjnej Policji może, w uzasadnionych
przypadkach, organizować służbę policjantów
na wodach i terenach przywodnych w ubraniu
cywilnym i przy wykorzystaniu nieoznakowanych środków transportu, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 26
1. O rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w służbie
dowódca patrolu informuje dyżurnego jednostki
organizacyjnej Policji, który potwierdza zgodę na
jej wykorzystanie.
2. Policjant może na czas przerwy opuścić rejon
pełnienia służby za zgodą dyżurnego jednostki
organizacyjnej Policji.
3. W czasie przerwy w służbie policjanci pozostają
w stałej gotowości do odbioru łączności.
4. Przebieg służby należy udokumentować w notatniku służbowym lub przy pomocy nośnika
elektronicznego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 27
W razie otrzymania informacji o przygotowywanym, dokonywanym przestępstwie lub wykroczeniu w rejonie pełnienia służby, policjant
niezwłocznie melduje o tym dyżurnemu jednostki
organizacyjnej Policji, po czym udaje się na miejsce
wydarzenia.
§ 28
1. Na miejscu wydarzenia policjant powinien
w szczególności:
1) ocenić sytuację i zadbać o własne bezpieczeństwo;
2) udzielić pierwszej pomocy osobom, których
życiu lub zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo;

3) uniemożliwić sprawcy kontynuowanie działań
naruszających prawo i jeśli jest to możliwe
zatrzymać sprawcę;
4) podjąć pościg za sprawcą wydarzenia, jeżeli
istnieją ku temu warunki;
5) w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce
wydarzenia przed utratą śladów i ustalić
świadków oraz zebrać możliwe informacje
o sprawcach.
2. Podjęte czynności i dokonane ustalenia należy
udokumentować w sposób określony w § 26
ust. 4, a następnie w formie notatki urzędowej.
§ 29
1. Policjant po zakończeniu służby:
1) melduje bezpośredniemu przełożonemu, a w razie jego nieobecności, upoważnionemu przez
niego policjantowi lub innemu policjantowi
wyznaczonemu przez kierownika jednostki
organizacyjnej Policji, o jej przebiegu oraz
uzyskanych efektach;
2) przekazuje niezbędne dokumenty z wykonanych czynności, w tym informacje o zagrożeniach wskazanych przez społeczeństwo oraz
o stwierdzonych nieprawidłowościach w infrastrukturze znajdującej się w rejonie służbowym;
3) sporządza i przekazuje właściwym służbom,
zgodnie z ustalonymi zasadami, informacje
uzyskane w drodze realizacji prostych metod
pracy operacyjnej.
2. Bezpośredni przełożony policjanta lub policjant,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje oceny
realizacji zadań i wyników służby bezpośrednio
po jej zakończeniu.
§ 30
Do wykonywania nadzoru nad realizacją zadań
określonych w § 6 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące form i metod wykonywania zadań
przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz
koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.
Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§ 31
Traci moc zarządzenie nr 841 Komendanta
Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 68).
§ 32
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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ZARZĄDZENIE NR 1387 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 listopada 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania
danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1)) zarządza się, co
następuje:
§1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania,
gromadzenia, przetwarzania i opracowywania
danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia
(Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm. 2)),
w załączniku nr 2 w części B „Przestępstwa
z ustaw szczególnych” wprowadza się następujące
zmiany:
1) pozycja 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
art. 35 ust. 1
984 90”;
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 890,
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065. Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18,
poz. 116, z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46,
Nr 11, poz. 70, Nr 17, poz. 116 i Nr 19, poz. 127,
z 2007 r. Nr 2, poz. 3, Nr 5, poz. 50, Nr 22, poz. 160
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

2) pozycja 33a otrzymuje brzmienie:
„33a. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
art. 58 ust. 1-2
457 90
art. 59 ust. 1
458 90
art. 60 ust. 1-4
459 90
art. 61
460 90”;
3) pozycja 46 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przestępstwa związane z podatkiem akcyzowym
art. 69 § 1-4 i 69a, art. 73 § 1, art. 73a
§ 1-2
715 64”;
4) pozycja 93 otrzymuje brzmienie:
„93. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami
art. 108 i 109
872 90”;
5) pozycja 113 otrzymuje brzmienie:
„113. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
art. 63 ust. 1 i 3
494 49”;
6) uchyla się pozycje 98 i 109.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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ZARZĄDZENIE NR 1388 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1)) zarządza się, co
następuje:
§1
W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135,
z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie na zasadach określonych w przepisach o szkolnictwie wyższym tworzy, likwiduje
lub przekształca jednostki lub komórki organizacyjne wskazane przez statut uczelni.”;
2) w § 14 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „rektorat,”
dodaje się wyraz „dziekanat,”;
3) w § 15 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sekcji i dziekanatu
– 6;”;
4) w § 19:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „poszukiwań i
identyfikacji osób,” dodaje się wyrazy „po1)

2)

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, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11,
poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13
i Nr 5, poz. 23.

szukiwań celowych,” oraz po wyrazach
„zwalczania przestępczości pseudokibiców”
dodaje się przecinek oraz wyrazy „przestępczości nieletnich”,
b) w ust. 5 po wyrazach „ochrony osób zagrożonych” dodaje się przecinek oraz wyrazy
„poszukiwań celowych”;
5) w § 21 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „rektorat,”
dodaje się wyraz „dziekanat,” oraz po wyrazach
„postępowań sprawdzających,” dodaje się wyrazy „bezpieczeństwa teleinformatycznego,”;
6) w § 28 po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:
„24a) uzgadnianie programów ochrony przewoźników lotniczych, organu zarządzania
ruchem lotniczym i podmiotu zapewniającego meteorologiczną osłonę lotnictwa
cywilnego, przed aktami bezprawnej ingerencji;”;
7) w § 29 w ust. 1 po pkt 27 dodaje się pkt 27a
w brzmieniu:
„27a) uzgadnianie programów ochrony lotnisk
i programów ochrony podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą,
przed aktami bezprawnej ingerencji;”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1-3 i 5, w części dotyczącej dziekanatu, które wchodzą w życie z dniem
podpisania z mocą od dnia 1 października 2009 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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DECYZJA NR 407 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o nazwie „Centralna Registratura
Daktyloskopijna”
Na podstawie § 4 ust. 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie
przetwarzania przez Policję informacji o osobach
(Dz. U. Nr 170, poz. 1203) postanawia się, co
następuje:

1)
2)
3)
4)

§1
Decyzja określa:
datę utworzenia i podstawy prawne prowadzenia Centralnej Registratury Daktyloskopijnej,
zwanej dalej „CRD”;
cel prowadzenia i zakres informacji przetwarzanych w CRD;
podmioty odpowiedzialne za prowadzenie oraz
uprawnione do korzystania z CRD;
techniczne i organizacyjne warunki wykonywania czynności służbowych niezbędnych do realizacji ustalonego celu prowadzenia CRD oraz
zapewniających zgodne z prawem efektywne,
sprawne i ekonomiczne przetwarzanie informacji
zgromadzonych w CRD.

§2
1. CRD jest utworzonym 1) centralnym zbiorem
informacji o osobach, pobranych w formie odcisków linii papilarnych na kartach daktyloskopijnych,
sporządzonych
według
wzorów
określonych w odrębnych przepisach, przez
podmioty do tego uprawnione przepisami ustaw
wskazanych w § 3 pkt 1 i 2.
2. Celem prowadzenia CRD jest wykrywanie
sprawców oraz identyfikacja:
1) osób podejrzanych o popełnienie przestępstw;
2) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę;
1)

Niniejsza decyzja była poprzedzona zarządzeniem nr 6
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz.
KGP Nr 8, poz. 44, z 2003 r. Nr 9, poz. 47 oraz
z 2006 r. Nr 10, poz. 70). W okresie do 16 maja 2002 r.
prowadzenie CRD regulowały przepisy zarządzenia nr 5
Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 1996 r.
w sprawie sposobu prowadzenia zbiorów odcisków linii papilarnych i zdjęć osób podejrzanych o popełnienie
przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego oraz osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość (niepubl.).

3) osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość;
4) osób poszukiwanych;
5) zwłok, których tożsamość nie jest znana;
6) osób objętych obowiązkiem rejestracji danych
osobowych w formie odcisków linii papilarnych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1694, z późn. zm. 2)) lub ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr
234, poz. 1695, z późn. zm. 3)).
3. CRD jest prowadzona przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji,
zwane dalej „CLK KGP”.
§3
Karty daktyloskopijne wchodzące w skład CRD
gromadzi się w następujących wyodrębnionych
podzbiorach:
1) podzbiorze oryginałów kart daktyloskopijnych,
zwanym dalej „Zbiorem Rejestracji Kryminalnych”,
sporządzonych przez uprawnione podmioty
w celach wykrywczych i identyfikacyjnych na
podstawie:
a) art. 20 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm. 4)),
b) art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 5)),
2)

3)

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818
i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33 i Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234,
poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 790.
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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 98,
poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241
i Nr 168, poz. 1323.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
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c) art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U.
Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 6)),
d) umów lub porozumień międzynarodowych,
w przypadku kart daktyloskopijnych przekazanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości innych państw;
2) podzbiorze oryginałów kart daktyloskopijnych,
zwanym dalej „Zbiorem Rejestracji Administracyjnych”, sporządzonych przez uprawnione podmioty
w celach identyfikacyjnych na podstawie:
a) art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4
i art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach,
b) art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 1,
art. 105 ust. 1 i art. 114 ust. 1 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) podzbiorach prowadzonych przez laboratoria
kryminalistyczne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, zwanych dalej „Wojewódzkimi
Registraturami Daktyloskopijnymi”, w których
gromadzi się drugie komplety oryginałów kart
daktyloskopijnych sporządzone przez jednostki
organizacyjne Policji w celach wykrywczych
oraz identyfikacyjnych na podstawie, o której
mowa w pkt 1 lit.a.
§4
1. Karty daktyloskopijne gromadzone w Zbiorze
Rejestracji Kryminalnych są porządkowane według nadawanego kolejno każdej rejestrowanej
karcie indywidualnego numeru rejestracyjnego
Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej, zwanego dalej „ID AFIS”.
2. Karty daktyloskopijne gromadzone w Zbiorze
Rejestracji Administracyjnych są porządkowane
według ID AFIS nadanego pierwszej rejestrowanej karcie daktyloskopijnej danej osoby. Każdą
kolejną kartę daktyloskopijną, na której znajdują
się odciski palców tej samej osoby, oznacza się
tym samym ID AFIS i przechowuje razem
z pierwszą zarejestrowaną kartą danej osoby.

6)

i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390
i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195,
poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716
i Nr 98, poz. 817.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r.
Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273,
Nr 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r.
Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716.
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3. Wszystkie ID AFIS kart daktyloskopijnych rejestrowanych w Zbiorze Rejestracji Administracyjnych rozpoczyna się od cyfry „7”.
4. Karty daktyloskopijne gromadzone w Wojewódzkich Registraturach Daktyloskopijnych są
porządkowane w sposób umożliwiający ich wyszukiwanie według danych personalnych wpisanych na kartach daktyloskopijnych.
5. Karty daktyloskopijne gromadzone w Zbiorze
Rejestracji Administracyjnych stanowią element
rejestrów, o których mowa w art. 124 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
1. Informacje w postaci obrazów odcisków linii
papilarnych, zawarte w kartach daktyloskopijnych gromadzonych w podzbiorach CRD, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, są przetwarzane
w Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej, zwanym dalej „AFIS”, który jest
systemem
komputerowym
umożliwiającym
gromadzenie i przetwarzanie informacji o osobach podejrzanych w postaci odcisków linii papilarnych oraz niezidentyfikowanych śladów linii
papilarnych z miejsc przestępstw.
2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1,
w AFIS są przetwarzane również obrazy niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych ujawnionych w toku czynności dochodzeniowo-śledczych, zwanych dalej „śladami NN”.
3. W AFIS gromadzi się i przetwarza w formie
cyfrowej jeden komplet jakościowo najlepszych
obrazów linii papilarnych placów i dłoni pobranych od danej osoby oraz dane o jej płci i województwie, na terenie którego dokonano
rejestracji daktyloskopijnej.
4. Dane dotyczące okoliczności zdarzenia będącego podstawą daktyloskopowania oraz dane
osobowe osoby daktyloskopowanej, w tym
również dane określone w ust. 3, są przechowywane w innych zbiorach, właściwych dla celu rejestracji.
5. ID AFIS nadawany karcie daktyloskopijnej
w chwili wprowadzenia jej do systemu, jest informacją łączącą obrazy odcisków linii papilarnych palców i dłoni przetwarzanych w AFIS
z informacjami o osobie daktyloskopowanej
zgromadzonymi w innych zbiorach.
6. Informacje z podzbiorów, o których mowa w § 3
pkt 1 i 2, są przetwarzane w AFIS w wyodrębnionych programowo oddzielnych bazach danych.
§6
1. Dostęp do informacji zgromadzonych w CRD
i przetwarzanych w AFIS mają policjanci i pra-
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cownicy pełniący służbę i zatrudnieni w CLK KGP
oraz w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, zwanych dalej „LK KWP”, do których zadań należy
identyfikowanie osób na podstawie linii papilarnych w zakresie posiadanych uprawnień i upoważnień.
Indywidualny zakres działań i operacji w AFIS, do
których wykonywania są upoważnieni poszczególni policjanci i pracownicy Policji oraz tryb udzielania upoważnień określa dokumentacja polityki
bezpieczeństwa zbiorów osobowych prowadzonych w systemach informatycznych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.
Wyniki przetwarzania informacji w AFIS są udostępniane podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie ustawy. Międzynarodową
wymianę informacji zgromadzonych w CRD realizuje się w sposób określony odrębnymi przepisami.
Podmiotom, o których mowa w ust. 3, udostępnia się wyłącznie kopie kart daktyloskopijnych zgromadzonych w CRD.
Przeglądanie oryginałów kart daktyloskopijnych
zgromadzonych w CRD odbywa się wyłącznie
w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP albo w LK
KWP w obrębie stref bezpieczeństwa określonych w dokumentacji, o której mowa w ust. 2,
na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez uprawniony organ postępowania
karnego.
Informacje o udostępnianiu informacji zgromadzonych w CRD przechowuje się przez okres
2 lat liczony od daty wydania upoważnienia,
o którym mowa w ust. 5.

§7
1. Za jakość i poprawność informacji zawartych w
kartach daktyloskopijnych przekazywanych do
CRD odpowiada policjant prowadzący postępowanie lub czynności, w związku z którymi nastąpiło
daktyloskopowanie
osoby.
Karty
daktyloskopijne przekazuje się do CRD w celu
rejestracji i włączenia do zbioru, wraz z pismem
przewodnim, w którym podaje się wyłącznie
liczbę przesłanych kart, bez podawania danych
identyfikujących osoby daktyloskopowane.
2. Dane zawarte w kartach daktyloskopijnych
przechowywanych w CRD nie mogą być zmieniane lub korygowane. Dopuszcza się jedynie
modyfikację obrazów odcisków linii papilarnych
gromadzonych i przetwarzanych w AFIS niezbędną do uzyskania ich lepszej jakości i czytelności.
§8
1. Daktyloskopowanie osób w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych dokonywane w celu
wprowadzenia informacji do CRD, odbywa się
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niezależnie od daktyloskopowania w celach dowodowych, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z późn. zm. 7)).
2. Daktyloskopowanie osoby przeprowadza się
metodą tuszową, bezpośrednio na kartę daktyloskopijną, lub za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania.
§9
W przypadku daktyloskopowania metodą tuszową dla celów wykrywczych lub identyfikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji,
zwanych dalej „jednostkami Policji”, sporządza się
po dwa egzemplarze kompletu kart daktyloskopijnych z odciskami linii papilarnych palców i dłoni,
uwzględniając następujące warunki:
1) sporządzenie kart daktyloskopijnych polega na
wypełnieniu pól zgodnie z opisem oraz pobraniu
czytelnych odcisków palców i dłoni;
2) wpisów w polach kart daktyloskopijnych dokonuje się pismem ręcznym, w sposób czytelny,
trwałym środkiem kryjącym. Pisownia poszczególnych wyrazów i cyfr nie może budzić wątpliwości, przy czym imiona i nazwiska należy
wpisywać dużymi literami, na wzór pisma technicznego;
3) w przypadku zastosowania środków przymusu
bezpośredniego wobec osoby daktyloskopowanej w celu pobrania odcisków linii papilarnych,
informację o tym umieszcza się w górnej części
odwrotnej strony karty daktyloskopijnej;
4) po sporządzeniu karty, policjant daktyloskopujący i osoba daktyloskopowana składają swoje
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852
i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r.
Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461,
Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181,
Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169,
poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15,
poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i poz. 1013,
Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r.
Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539,
Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766,
Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27,
poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208,
poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485,
Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r.
Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171,
Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051
i Nr 144, poz. 1178.
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podpisy na każdym arkuszu karty, w przeznaczonym do tego polu;
5) oba egzemplarze kompletu kart daktyloskopijnych
z odciskami palców i dłoni należy przekazać niezwłocznie specjaliście techniki kryminalistycznej
w celu sprawdzenia jakości wykonania odcisków
i potwierdzenia tego poprzez złożenie podpisu
w polu oznaczonym „Barcode”. W przypadku, jeżeli ten specjalista stwierdzi nieodpowiednią
jakość sporządzania odcisków, policjant daktyloskopujący jest obowiązany niezwłocznie powtórzyć daktyloskopowanie;
6) przed przekazaniem kompletu kart daktyloskopijnych do rejestracji w CRD osobę daktyloskopowaną
i
fakt
daktyloskopowania
należy
zarejestrować w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, zwanym dalej „KSIP”, co odnotowuje
się w odpowiednim polu kart poprzez wpisane indywidualnego identyfikatora KSIP (OIO);
7) dwa egzemplarze kompletu kart daktyloskopijnych należy przekazać do LK KWP właściwego
ze względu na miejsce prowadzenia postępowania albo wykonywania czynności, w związku
z którymi nastąpiło daktyloskopowanie, nie później niż przed upływem 10 dni od dnia daktyloskopowania.
§ 10
Po otrzymaniu dwóch kompletów kart daktyloskopijnych sporządzonych w celach wykrywczych
lub identyfikacyjnych LK KWP:
1) dokonuje sprawdzenia kart i zwraca karty sporządzone nieprawidłowo do jednostki organizacyjnej
Policji, w której zostały sporządzone, w celu ich
uzupełnienia lub ponownego sporządzenia;
2) przekazuje jeden komplet kart daktyloskopijnych
do właściwego podzbioru, o którym mowa
w § 3 pkt 1 i 2, nie później niż przed upływem
15 dni od dnia ich otrzymania;
3) pozostawia drugi komplet kart daktyloskopijnych w prowadzonej Wojewódzkiej Registraturze Daktyloskopijnej.
§ 11
1. W przypadku pobierania odcisków linii papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego
daktyloskopowania należy postępować według
instrukcji obsługi tego urządzenia, uwzględniając
następujące warunki:
1) po zakończeniu daktyloskopowania urządzenie tworzy automatycznie plik elektroniczny
stanowiący oryginał karty daktyloskopijnej;
2) kartę daktyloskopijną sporządzoną w celach
identyfikacyjnych i wykrywczych w formie
elektronicznej przesyła się, z użyciem systemu
teleinformatycznego, bezpośrednio do CRD;
3) kartę daktyloskopijną sporządzoną w celach
dowodowych można wydrukować bezpośrednio na stanowisku daktyloskopowania,
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w obecności osoby daktyloskopowanej.
W takim przypadku karta powinna być podpisana przez osobę daktyloskopowaną natychmiast po wydrukowaniu;
4) policjant odpowiedzialny za funkcjonowanie
urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania jest obowiązany usuwać z dysku
twardego pliki elektroniczne zawierające
wszelkie dane powstałe podczas daktyloskopowania, co najmniej raz na rok, po uprzednim porozumieniu się z CRD.
2. Kopie plików, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
mogą być wykonywane wyłącznie na wniosek
CRD.
§ 12
Karty daktyloskopijne dostarczone do CLK KGP
są ponownie sprawdzane w zakresie prawidłowości
ich sporządzenia. Karty wypełnione nieprawidłowo
lub zawierające odciski linii papilarnych o niedostatecznej jakości są zwracane podmiotowi, który je
przekazał, celem uzupełnienia braków lub powtórnego wykonania.
§ 13
1. Wprowadzenie danych z kart daktyloskopijnych
do AFIS odbywa się wyłącznie na stanowiskach
roboczych zainstalowanych w Wydziale Daktyloskopii CLK KGP.
2. W AFIS rejestrowane są następujące informacje
z kart daktyloskopijnych:
1) ID AFIS i typ rejestracji (kryminalny lub administracyjny);
2) identyfikator terytorialny województwa, na
terenie którego dokonano rejestracji;
3) informacja o płci osoby rejestrowanej;
4) obrazy odcisków linii papilarnych kolejnych
dziesięciu palców wraz z odciskami kontrolnymi.
2. W przypadku, gdy daktyloskopowanie dokonane
w celu wykrywczym lub identyfikacyjnym pozostaje w związku z przedstawieniem osobie daktyloskopowanej zarzutu popełnienia przestępstwa
określonego w art. 148, art. 278-282 lub
art. 289 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.
zm. 8)), w AFIS rejestruje się również obrazy odcisków linii papilarnych dłoni.
8)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729
i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93,
poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121,
poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90,
poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r.
Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226,
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§ 14
1. Dane zgromadzone w CRD mogą być wykorzystywane przez uprawnione podmioty do ustalenia,
potwierdzenia lub weryfikowania tożsamości
osoby, na podstawie odcisków linii papilarnych
palców, poprzez wykorzystanie według instrukcji obsługi systemowego terminala do szybkiej
identyfikacji daktyloskopijnej osób.
2. W przypadku automatycznego wskazania numeru ID AFIS przez system AFIS, dane personalne
osoby, której ten numer dotyczy, ustala się w
KSIP lub w innym właściwym zbiorze informacji
zawierającym takie dane.
3. W przypadku potrzeby ustalenia lub potwierdzenia tożsamości zwłok przeprowadza się wywiad daktyloskopijny. W tym celu do CRD
należy dostarczyć lub przesłać kartę daktyloskopijną z odciskami linii papilarnych palców
zwłok, za pomocą teleinformatycznego systemu
transmisji obrazów.
4. W przypadku daktyloskopowania zwłok prowadzący postępowanie lub inne czynności, w ramach których następuje daktyloskopowanie,
powinien skorzystać z pomocy odpowiedniego
specjalisty.
5. Wywiad daktyloskopijny można przeprowadzić
również w przypadku braku dostępu do terminala do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej osób
lub w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wyniku badania tożsamości osoby, o którym mowa w ust. 1.
6. Kartę daktyloskopijną przekazaną w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego oznacza się w polu „powód daktyloskopowania”
wyrazem „WYWIAD”. W odpowiednie pola karty wpisuje się posiadane dane o osobie lub
zwłokach, a w razie braku takich danych wpisuje się wyrazy „osoba NN” bądź „zwłoki NN”. Na
karcie daktyloskopijnej zwłok o nieustalonej tożsamości należy wpisać płeć, przybliżony wiek
i inne dostępne dane.
7. Przekazane w ramach wywiadu daktyloskopijnego
odciski linii papilarnych porównywane są niezwłocznie z odciskami zgromadzonymi w CRD.
8. W przypadku stwierdzenia, że w CRD znajduje
się karta daktyloskopijna, na której zawarte są
dane odpowiadające odciskom linii papilarnych
przekazanych w ramach wywiadu daktyloskopijnego, jednostce Policji zlecającej wywiad daktyloskopijny, przekazuje się informacje z tej
karty daktyloskopijnej, obejmujące okoliczności
poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123,
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344
oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317
i Nr 168, poz. 1323.
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rejestracji oraz dane personalne wpisane do karty daktyloskopijnej.
9. Karta daktyloskopijna przekazana w celu przeprowadzenia wywiadu daktyloskopijnego, nie
podlega rejestracji w CRD i po wykorzystaniu
jest zwracana jednostce, o której mowa w ust. 8.
Kopie kart daktyloskopijnych powstałe w związku z przesłaniem ich obrazów za pomocą urządzeń do transmisji obrazów, niszczy się
niezwłocznie po wykorzystaniu.
§ 15
1. Usuwanie kart daktyloskopijnych z CRD odbywa
się na wniosek jednostki rejestrującej, w wyniku
weryfikacji, o której mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach.
2. Usuwanie polega na wyłączeniu kart daktyloskopijnych z CRD i usunięciu w pierwszej kolejności wszelkich związanych z nimi informacji
w systemach przetwarzających dane zawarte
w CRD. Po wykonaniu tych czynności wyłączone karty daktyloskopijne przekazywane są do
jednostki rejestrującej, która kończy procedurę
usuwania danych i dokonuje protokolarnego
zniszczenia kart.
§ 16
1. CLK KGP i LK KWP prowadzą zbiory obrazów
niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych
przekazanych celem ich przetwarzania w AFIS
przez jednostki Policji lub inne uprawnione podmioty.
2. Zbiory, o których mowa w ust. 1, obejmują
obrazy śladów NN oraz następujące informacje
o czynnościach, w związku z którymi ślady te
zostały uzyskane:
1) nazwę jednostki Policji lub uprawnionego
podmiotu, który zabezpieczył ślady;
2) numer sprawy;
3) datę zabezpieczenia śladów;
4) wskazanie osoby, która utrwaliła (zabezpieczyła) ślady;
5) kategorię przestępstwa, w związku z którym
dokonano czynności.
3. Do rejestracji informacji o sprawdzanych i rejestrowanych w AFIS śladach NN stosuje się
„Kartę rejestracyjną śladów NN”, której wzór
określa załącznik nr 1 do decyzji.
§ 17
1. W celu ustalenia wartości identyfikacyjnej
ujawnionych i zabezpieczonych śladów oraz
ustalenia osoby, która pozostawiła poszczególne
ślady, sporządza się „Wniosek o selekcję,
sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych
śladów linii papilarnych w AFIS”, zwany dalej
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„wnioskiem AFIS”. Wzór formularza wniosku
AFIS stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
2. We wniosku AFIS wskazuje się zakres zleconych czynności identyfikacyjnych. Można zlecić
również sprawdzenie śladów NN w zbiorach
daktyloskopijnych Interpolu.
3. Wniosek AFIS kieruje się do właściwego terytorialnie LK KWP lub CLK KGP, a w przypadku
zlecania sprawdzenia w zbiorach zagranicznych
– wyłącznie do CLK KGP.
4. W przypadku możliwości pobrania w trybie
art. 192a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postępowania karnego materiału eliminacyjnego w postaci odcisków linii papilarnych od pokrzywdzonych, świadków lub innych
osób, do wniosku AFIS należy dołączyć odpowiednie karty daktyloskopijne w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia
wartości dowodowej ujawnionych śladów.
§ 18
1. Rozpatrzenie wniosku AFIS składa się z następujących po sobie etapów: selekcji, sprawdzenia i rejestracji śladów NN.
2. W etapie selekcji:
1) typuje się spośród nadesłanych do AFIS śladów linii papilarnych ślady odpowiadające
ustalonym w odrębnym trybie wymaganiom
prowadzenia sprawnego i efektywnego procesu przeszukań automatycznych w AFIS;
2) eliminuje się z wytypowanych śladów, ślady
pochodzące od osób wskazanych we wniosku AFIS jako nie mające związku z działaniem przestępczym.
3. W przypadku, gdy wraz z wnioskiem AFIS nie
przekazano kart daktyloskopijnych umożliwiających eliminację, o której mowa w ust. 2 pkt 2,
a podmiot prowadzący postępowanie karne nie
stwierdził, że zabezpieczony ślad może pochodzić od sprawcy przestępstwa, ślady linii papilarnych można sprawdzić w AFIS bez rejestracji,
na podstawie „Karty jednorazowego sprawdzenia śladów”, której wzór określa załącznik nr 3
do decyzji. Rejestracja tych śladów w AFIS może nastąpić dopiero po uprawdopodobnieniu, że
ślad może pochodzić od sprawcy przestępstwa.
4. Ślady linii papilarnych zakwalifikowane w etapie
selekcji do sprawdzenia w AFIS porównuje się
z obrazami linii papilarnych zarejestrowanych
w AFIS.
5. Ślad linii papilarnych podlega rejestracji w AFIS
w przypadku, gdy:
1) nie został zidentyfikowany z odciskami linii
papilarnych pobranymi od osób, o których
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mowa w ust. 2 pkt 2, oraz z obrazami linii
papilarnych zarejestrowanych w AFIS;
2) spełnia kryteria jakościowe niezbędne do
sprawdzenia śladu w AFIS.
6. O sprawdzeniu i ewentualnej rejestracji śladów
NN w AFIS rozstrzyga policjant lub pracownik
Policji, o których mowa w § 6 ust. 1, na podstawie oceny wartości identyfikacyjnej tych
śladów.
7. Obrazy śladów, których pochodzenie zostało
ustalone, przechowuje się w AFIS przez rok,
a następnie usuwa z systemu.
8. Obrazy zarejestrowanych śladów NN innych niż
określone w ust. 7 usuwa się z AFIS bezpośrednio po upływie terminu przedawnienia ścigania przestępstwa, w związku z którym zostały
zarejestrowane.
§ 19
1. Wynik selekcji, sprawdzenia i rejestracji śladów
linii papilarnych w AFIS, zwany dalej „wynikiem
AFIS” wpisuje się do formularza wyniku AFIS,
którego wzór określa załącznik nr 4 do decyzji.
Wynik AFIS jest wyłącznie informacją o źródle
dowodowym.
2. Wynik AFIS przekazuje się jednostce lub komórce organizacyjnej Policji, która wystąpiła
z wnioskiem AFIS.
3. Policjant prowadzący postępowanie, w ramach
którego sporządzono wniosek AFIS, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wyniku AFIS przekazać informacje o sposobie
wykorzystania tego wyniku do:
1) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej)
Policji – komórki organizacyjnej służby kryminalnej;
2) w Komendzie Głównej Policji – komórki organizacyjnej służby śledczej lub służby kryminalnej właściwej do spraw wewnętrznych.
§ 20
Zbiory informacji o śladach i odciskach linii papilarnych utworzone na podstawie dotychczasowych
przepisów1) i składające się z informacji zawartych
na kartach daktyloskopijnych, stanowią podzbiory
CRD w rozumieniu niniejszej decyzji.
§ 21
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Załączniki do decyzji nr 407
Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 listopada 2009 r. (poz. 73)
Załącznik nr 1
Wzór karty rejestracyjnej śladów NN
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE CLK KGP W WARSZAWIE

KARTA REJESTRACYJNA ŚLADÓW NN
NUMER IDENTYFIKACYJNY ŚLADU W AFIS
liczba dziennika
nośniki

/

karty sztuk

kod

/
rok

nr ewid.

folia
nr

jednostka
numer sprawy
data zabezpieczenia

utrwalenie śladu

wniosek z

kategoria przestępstwa

nr ekspertyzy
koder

data nadesłania

rodzaj śladu

data wyrejestrowania
ekspert
karta z dnia

typ rejestracji
uwagi

ślady zabezpieczył

Załącznik nr 2
Wzór wniosku o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w AFIS
………………………………………

…………………………………..

pieczęć instytucji zlecającej

data wysłania

znak sprawy

WNIOSEK
o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w AFIS*
Rodzaj zdarzenia (słownie): ……………………………………………………………………………………………….
Miejsce zdarzenia: ………………………………………………………………………………………………………….
Data zdarzenia: ……………………………………………………………………………………………………………..
Okres przedawnienia ścigania przestępstwa …………………………………………………………………………..
Ilość, rodzaj i oznaczenie nadesłanych nośników ze śladami linii papilarnych:
L.p.

Ilość

….
….
….
….
….
….

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

Rodzaj nośnika
folia, zdjęcie, inny (wpisać jaki)

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Oznaczenie
(ślad nr ……, dowód rzeczowy nr ……)

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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Ilość oraz personalia (nazwisko, imię, data urodzenia), na które wypełniono eliminacyjne karty daktyloskopijne
przeznaczone do selekcji śladów:
L.p.

Ilość

Nazwisko imię

Data urodzenia

…. ………………… ………………………………………………. ……………………………………………….
…. ………………… ………………………………………………. ……………………………………………….
…. ………………… ………………………………………………. ……………………………………………….
…. ………………… ………………………………………………. ……………………………………………….
…. ………………… ………………………………………………. ……………………………………………….
…. ………………… ………………………………………………. ……………………………………………….
UWAGI ………………………………………………………………………………….(VERTE) podpis.
Nośniki ze śladami oraz karty eliminacyjne pakował: ………………………………………………
czytelnie wpisać imię i nazwisko

Załączniki ……….........

Wnoszę o sprawdzenie w bazie Interpol – śladów nadających się do rejestracji
w AFIS*

TAK

NIE

………………………………………………………………….
podpis i pieczęć przełożonego akceptującego wysłanie wniosku
* Właściwe zakreślić.
– sprawdzenia w bazie Interpol dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Głównej Policji – Wydział Daktyloskopii.

Załącznik nr 3
Wzór karty rejestracyjnej śladów NN
CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE KGP W WARSZAWIE

KARTA JEDNORAZOWEGO SPRAWDZENIA ŚLADÓW
NUMER IDENTYFIKACYJNY ŚLADU W AFIS
liczba dziennika
nośniki

/

karty sztuk

kod

/
rok

nr ewid.

folia
nr

jednostka
numer sprawy
data zabezpieczenia

utrwalenie śladu

wniosek z

kategoria przestępstwa

nr ekspertyzy
koder
data wyrejestrowania
ekspert
karta z dnia

typ rejestracji
uwagi

ślady zabezpieczył

data nadesłania

rodzaj śladu
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Załącznik nr 4
Wzór wyniku selekcji, sprawdzenia, rejestracji śladów linii papilarnych w AFIS
………………………………………

…………………………………..

pieczęć jednostki wykonującej sprawdzenie

data wysłania wyniku

znak sprawy

…………………………………………….
adres i nazwa instytucji zlecającej sprawdzenie

WNIOSEK
selekcji, sprawdzenia, rejestracji śladów linii papilarnych w AFIS*
……………………………….

………………………………………..

…………………………………………

znak sprawy

data nadesłania materiału do sprawdzenia

nazwa instytucji zlecającej sprawdzenie

Brak śladów / Ślady nie nadają się do rejestracji
** w AFIS*

Negatywny wynik sprawdzenia
w AFIS w dniu ………………………

Pozytywny wynik sprawdzenia w AFIS w dniu ……………………
Ślad (ślady)* linii papilarnych znajdujący się na nośniku i oznaczony w takcie badań:
………………………… oraz oznaczony w AFIS nr ……………………………………………………………………………………
jest zgodny (są zgodne)* z odbitkami (palca, dłoni)* na karcie o numerze w AFIS wypełnionej na
dane personalne: …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
jest zgodny (są zgodne) ze śladem zarejestrowanym w AFIS pod nr …………………………………………………………….
do sprawy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
W dniu …………………………….. zarejestrowano ślad (ślady)* oznaczony na nośniku:
1. ……………………………………………………………… w AFIS pod nr ……………………………………………
2. ……………………………………………………………… w AFIS pod nr ……………………………………………
3. ……………………………………………………………… w AFIS pod nr ……………………………………………
Nadesłany materiał opracował: ………………………………………………………………………………………………………….
czytelnie imię i nazwisko selekcjonera i operatora AFIS

Uwagi związane z opracowanym materiałem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. (verte)
podpis ………………………………….

Zwracam wyszczególnione we wniosku z dnia ……………………………. do sprawy ………………………….…… nośniki
linii papilarnych oraz karty eliminacyjne – nośniki sztuk ………………………………., karty sztuk ………………………….

………………………………………………………………….
podpis i pieczęć przełożonego

* – Właściwe zakreślić.
** – W przypadku ustalenia/zarejestrowania wewnątrz odpowiednich prostokątów wstawić X.

– O wynikach sprawdzeń zarejestrowanych śladów należy powiadomić instytucję zlecającą sprawdzenie.
– Informacja o wynikach AFIS nie stanowi opinii biegłego.
– Osobę ustaloną pozytywnym wynikiem AFIS należy przed podjęciem wobec niej czynności sprawdzić, czy jest
zarejestrowana w KSIP.
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74
DECYZJA NR 408 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 listopada 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia rejestru „Broń”
W związku z art. 27 ust. 2 i art. 43 ust. 11
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
(Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 525 z późn. zm. 1)),
postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 301 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie prowadzenia
rejestru „Broń” (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 57 oraz
z 2009 r. Nr 9, poz. 46) dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Dane osób, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt 2, którym organ Policji wydał decyzję odmawiającą wydania pozwolenia na broń lub dopusz1)

czenia do posiadania broni, usuwa się niezwłocznie
po uzyskaniu przez wydział postępowań administracyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej)
Policji, informacji o doręczeniu ostatecznej decyzji
administracyjnej lub o prawomocnym zakończeniu
postępowania przed sądami administracyjnymi.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199.

75
DECYZJA NR 410 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn.
zm.) postanawiam się, co następuje:
§1
Powołuję podinsp. Krzysztofa Krawczyka – Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP
na pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do
spraw ochrony informacji niejawnych.
§2
Traci moc decyzja nr 263 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie

powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od 1 listopada 2009 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 15
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DECYZJA NR 434 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2009 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)) oraz § 5 ust. 1 i 2
zarządzenia nr 372 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu
Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8,
poz. 47 i Nr 2, poz. 9) postanawia się, co następuje:
§1
1. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Kazimierz Szwajcowski nadzoruje realizację
czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Kryminalnego;
2) Biura Wywiadu Kryminalnego;
3) Centralnego Biura Śledczego;
4) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.
2. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Waldemar Jarczewski nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Operacji Antyterrorystycznych;
2) Biura Prewencji;
3) Biura Ruchu Drogowego;
4) Głównego Sztabu Policji.
3. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp.
Andrzej Trela nadzoruje realizację czynności
z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Finansów;
2) Biura Logistyki Policji;
3) Biura Łączności i Informatyki.
4. Osobiście nadzoruję realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
2) Biura Kadr i Szkolenia;
3) Biura Kontroli;
4) Biura Międzynarodowej Współpracy Policji;
5) Biura Ochrony Informacji Niejawnych;
6) Biura Prawnego;
7) Biura Spraw Wewnętrznych;
8) Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
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, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

9) Zespołu Audytu Wewnętrznego.
§2
I Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują
komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:
1) nadinsp. Kazimierz Szwajcowski nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów
wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach,
Opolu, Radomiu i we Wrocławiu;
2) nadinsp. Waldemar Jarczewski nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie
i w Szczecinie;
3) insp. Andrzej Trela nadzoruje komendantów
wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Gorzowie
Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie i w Łodzi.
§3
I 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;
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. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji wyznaczam do
przyjmowania interesantów w sprawach skarg
i wniosków, zgodnie z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego nadzoru.
2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do podejmowania decyzji, zgodnie
z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego
nadzoru, w ramach osobistych przyjęć policjantów lub pracowników jednostek organizacyjnych Policji w sprawach wynikających ze
stosunku służbowego lub pracowniczych.

Dziennik Urzędowy
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§5
1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do załatwiania w moim imieniu spraw
dyscyplinarnych policjantów pełniących służbę
w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji nadzorowanych przez tych komendantów.
2. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących
służbę w komórkach organizacyjnych, o których
mowa w § 1 ust. 4, rozpatruję osobiście.
3. 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 wymierzaniu kar dyscyplinarnych
obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby
oraz podejmowanych w celu wykonania tych
kar.
§6
I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie,
Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego i w dalszej kolejności Zastępcę
Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Trelę
upoważniam do zarządzania badań psychologicznych lub psychofizjologicznych lub testu sprawności
fizycznej, o których mowa w art. 35a ust. 3 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§7
1. Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Waldemara Jarczewskiego upoważniam do:
1) 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;
2) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego oraz
przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w tych szkoleniach i doskonaleniu
zawodowym.
2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji,
a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu
lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego
i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta
Głównego Policji insp. Andrzeja Trelę upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji

Poz. 76

związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a
i art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
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. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego 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. Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Waldemara Jarczewskiego, a w czasie jego
nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie,
Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp.
Andrzeja Trelę, 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 I Zastępcę Komendanta Głównego Policji.
§8
1. I Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie.
2. Wskazany przeze mnie lub I 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 I Zastępcy Komendanta Głównego
Policji.
§9
Traci moc decyzja nr 88 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie podziału
zadań między zastępców Komendanta Głównego
Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji
w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 4, poz. 21).
§ 10
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
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DECYZJA NR 438 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041
Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm. 1)) postanawia
się, co następuje:
§1
W decyzji nr 359 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 września 2009 r. w sprawie struktury
organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
– zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
1)

„Liczba stanowisk etatowych policyjnych w
oddziałach prewencji Policji i samodzielnych
pododdziałach prewencji Policji wynosi
6484, w tym:”,
– pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w innych komórkach organizacyjnych –
124 stanowiska.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2009 r.”;
3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11,
poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13
i Nr 5, poz. 23.

Załącznik nr 1 do decyzji nr 438
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 listopada 2009 r.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU
Lp.
1

Nazwa komórki
organizacyjnej lub stanowiska

komórek

2

3

1
2

– Dowódca oddziału
– Zastępca dowódcy oddziału

3

Zespół Organizacji Służby:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista
– Dyżurny oddziału prewencji Policji
– Asystent

1

Zespół Transportu i Zaopatrzenia
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Asystent

1

Zespół Szkolenia:
– Pomocnik dowódcy oddziału
– Specjalista

1

4

5

Liczba
stanowisk policyjnych
4

1
2
3
1
1
5
2
9
1
4
5
1
4
5
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6

7
8

9

10

Zespół Medyczny:
– Lekarz
– Policjant
– Pielęgniarka/Ratownik medyczny

1

Kompania Prewencji:*
Pluton Wzmocnienia:
– Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

4
1

Załoga Transportera Opancerzonego:
– Referent

1

Drużyna AWGŁ/RO:
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

4

Pluton Wsparcia Taktycznego:
– Dowódca plutonu
– Dowódca drużyny
– Referent
– Policjant

1

Pluton Przewodników Psów Służbowych:
– Dowódca plutonu
– Przewodnik psa służbowego

1

1
1
1
3
376
1
3
3
6
12
2
2
4
8
4
16
31

OGÓŁEM

*
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1
3
6
12
22
1
17
18
472

11

Strukturę organizacyjną i etatową kompanii prewencji oddziału prewencji Policji określa załącznik nr 22.
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DECYZJA NR 439 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041
Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm. 1)) postanawia
się, co następuje:
§1
W decyzji nr 360 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 września 2009 r. zmieniającej decyzję
1)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11,
poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13
i Nr 5, poz. 23.

w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 62) § 2 otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 grudnia
2009 r.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
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Poz. 79, 80

⎯ 464 ⎯

79
DECYZJA NR 440 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania
dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe
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 i Nr 221, poz. 1644 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole
Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile i Szkole
Policji w Słupsku.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Określa się Program kursu specjalistycznego
w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe, stanowiący załącznik do decyzji.

z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 443 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych,
stanowiących programy szkolenia
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 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
W decyzji nr 351 Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących
programy szkolenia (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 70
i Nr 15, poz. 91 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 45) za-

łącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski
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Załącznik do decyzji nr 443
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 listopada 2009 r.
Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia:
Lp.
1.
2.
3.

Program
program kursu specjalistycznego w zakresie
techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany
program kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach
administracyjnych
program kursu specjalistycznego dla techników
kryminalistyki

4.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom IV

5.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom V

6.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom VI

7.

program kursu specjalistycznego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki

8.

program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
zagadnień operacyjno-dochodzeniowych
program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych
program kursu specjalistycznego w zakresie
korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego
Schengen
program kursu specjalistycznego z zakresu metodyki nauczania

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

program kursu specjalistycznego dla oficerów
prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji
program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynność na miejscu zdarzenia drogowego
program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne
program kursu specjalistycznego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w
Policji

Podstawa prawna
decyzja nr 728 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 października 2007 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 19, poz. 138)
decyzja nr 820 Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 listopada 2007 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 22, poz. 161)
decyzja nr 870 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23,
poz. 183)
decyzja nr 884 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23,
poz. 197 i Nr 15, poz. 92 i z 2008 r. Nr 15,
poz. 92)
decyzja nr 885 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23,
poz. 198 i Nr 15, poz. 93 i z 2008 r. Nr 15,
poz. 93)
decyzja nr 886 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23,
poz. 199 i Nr 15, poz. 94 i z 2008 r. Nr 15,
poz. 94)
decyzja nr 65 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 lutego 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 4,
poz. 32)
decyzja nr 114 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 36)
decyzja nr 116 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 38)
decyzja nr 138 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 marca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 41)
decyzja nr 355 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12,
poz. 74)
decyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 12, poz. 77)
decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 12, poz. 78)
decyzja nr 757 Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 października 2007 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 19, poz. 144 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 27)
decyzja nr 47 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 4,
poz. 16)
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81
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów w miesiącu czerwcu 2009 r.
Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 1)), § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przyznawania
policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu
tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. Nr 251, poz. 1859) oraz § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie
warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjan1)

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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065, Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 115, poz. 959.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 15
1) Zarządzenie nr 1326/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
2) Zarządzenie nr 1327/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
3) Zarządzenie nr 1328/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
4) Zarządzenie nr 1329/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
5) Zarządzenie nr 1330/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

ta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. Nr 23,
poz. 234)
ogłasza się,
że przeciętne miesięczne uposażenie policjantów,
obejmujące uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w czerwcu 2009 r.
wynosiło 3.715,63 zł.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

6) Zarządzenie nr 1331/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
7) Zarządzenie nr 1332/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
8) Zarządzenie nr 1333/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
9) Zarządzenie nr 1334/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
10) Zarządzenie nr 1335/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
11) Zarządzenie nr 1336/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
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12) Zarządzenie nr 1337/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
13) Zarządzenie nr 1338/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
14) Zarządzenie nr 1339/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
15) Zarządzenie nr 1340/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
16) Zarządzenie nr 1341/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
17) Zarządzenie nr 1342/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
18) Zarządzenie nr 1343/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
19) Zarządzenie nr 1344/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
20) Zarządzenie nr 1345/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
21) Zarządzenie nr 1346/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
22) Zarządzenie nr 1347/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
23) Zarządzenie nr 1348/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia

materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
24) Zarządzenie nr 1349/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
25) Zarządzenie nr 1350/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
26) Zarządzenie nr 1351/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
27) Zarządzenie nr 1352/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
28) Zarządzenie nr 1353/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
29) Zarządzenie nr 1354/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
30) Zarządzenie nr 1355/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
31) Zarządzenie nr 1356/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
32) Zarządzenie nr 1357/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
33) Zarządzenie nr 1358/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
34) Zarządzenie nr 1359/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
35) Zarządzenie nr 1360/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2009 r.
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w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
36) Zarządzenie nr 1361/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
37) Zarządzenie nr 1362/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
38) Zarządzenie nr 1363/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
39) Zarządzenie nr 1364/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
40) Zarządzenie nr 1365/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
41) Zarządzenie nr 1366/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
42) Zarządzenie nr 1367/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
43) Zarządzenie nr 1368/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
44) Zarządzenie nr 1369/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
45) Zarządzenie nr 1370/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
46) Zarządzenie nr 1371/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

47) Zarządzenie nr 1372/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
48) Zarządzenie nr 1373/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
49) Zarządzenie nr 1374/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
50) Zarządzenie nr 1375/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
51) Zarządzenie nr 1376/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
52) Zarządzenie nr 1377/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
53) Zarządzenie nr 1378/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprakomisji
do
zniszczenia
wie
powołania
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
54) Zarządzenie nr 1379/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
55) Zarządzenie nr 1380/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
56) Zarządzenie nr 1381/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
powołania
komisji
do
zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
57) Zarządzenie nr 1382/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
58) Zarządzenie nr 1383/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
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materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
59) Zarządzenie nr 1384/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
60) Zarządzenie nr 1389/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
61) Zarządzenie nr 1390/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
62) Zarządzenie nr 1391/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
63) Zarządzenie nr 1392/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
64) Zarządzenie nr 1393/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
65) Zarządzenie nr 1394/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
66) Zarządzenie nr 1395/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
67) Zarządzenie nr 1396/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
68) Zarządzenie nr 1397/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
69) Zarządzenie nr 1398/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
70) Zarządzenie nr 1399/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
71) Zarządzenie nr 1400/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
72) Zarządzenie nr 1401/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
73) Zarządzenie nr 1402/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
74) Zarządzenie nr 1403/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
75) Zarządzenie nr 1404/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
76) Zarządzenie nr 1405/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
77) Zarządzenie nr 1406/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
78) Zarządzenie nr 1407/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
79) Zarządzenie nr 1408/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
80) Zarządzenie nr 1409/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
81) Zarządzenie nr 1410/2009 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
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82) Zarządzenie nr 1411/2009 Komendanta Główwie powołania komisji do odbioru przedmiotu
nego Policji z dnia 23 listopada 2009 r.
zamówienia.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia 92) Decyzja nr 400/2009 Komendanta Głównego
materiałów operacyjnych zgromadzonych podPolicji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie
czas stosowania kontroli operacyjnej.
upoważnienia do wydawania decyzji, postano83) Zarządzenie nr 1412/2009 Komendanta Główwień i zaświadczeń w sprawach dotyczących
nego Policji z dnia 23 listopada 2009 r.
badań lekarskich oraz psychologicznych kierująw sprawie powołania komisji do zniszczenia
cych pojazdami.
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod- 93) Decyzja nr 401/2009 Komendanta Głównego
czas stosowania kontroli operacyjnej.
Policji z dnia 28 października 2009 r. w spra84) Decyzja nr 392/2009 Komendanta Głównego
wie upoważnienia do wydawania decyzji i postaPolicji z dnia 21 października 2009 r. w spranowień w sprawach związanych z prowadzeniem
wie powołania Komisji do przeprowadzenia poewidencji kierowców naruszających przepisy rustępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
chu drogowego.
Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizo- 94) Decyzja nr 402/2009 Komendanta Głównego
wanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu
Policji z dnia 28 października 2009 r. w spraw Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Kowie upoważnienia do wydawania zaświadczeń
mendy Głównej Policji.
i udzielania informacji o wpisach w ewidencji
85) Decyzja nr 393/2009 Komendanta Głównego
kierowców naruszających przepisy ruchu droPolicji z dnia 21 października 2009 r. w spragowego prowadzonej przez Komendanta Główwie powołania Komisji do przeprowadzenia ponego Policji.
stępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 95) Decyzja nr 403/2009 Komendanta Głównego
Naczelnika Wydziału do Zwalczania ZorganizoPolicji z dnia 28 października 2009 r. w sprawanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu
wie upoważnienia do wydawania decyzji i pow Krakowie Centralnego Biura Śledczego Kostanowień w postępowaniu w sprawach
mendy Głównej Policji.
o naruszenie przepisów ustawy o transporcie
86) Decyzja nr 394/2009 Komendanta Głównego
drogowym oraz do wydawania zaświadczeń
Policji z dnia 21 października 2009 r. w spraw tym postępowaniu.
wie powołania Komisji do przeprowadzenia po- 96) Decyzja nr 404/2009 Komendanta Głównego
stępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Policji z dnia 28 października 2009 r. w spraZastępcy Naczelnika Wydziału do Zwalczania
wie powołania zespołu do opracowania projekZorganizowanej Przestępczości Narkotykowej
tów aktów prawnych niezbędnych do
Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura
przekształcenia Centralnego Laboratorium KryŚledczego Komendy Głównej Policji.
minalistycznego Komendy Głównej Policji
87) Decyzja nr 395/2009 Komendanta Głównego
w jednostkę badawczo-rozwojową – Centralne
Policji z dnia 22 października 2009 r. w spraLaboratorium Kryminalistyczne Policji.
wie powołania zespołu do przeprowadzenia eg- 97) Decyzja nr 405/2009 Komendanta Głównego
zaminu kwalifikacyjnego do udziału w kursie
Policji z dnia 28 października 2009 r. zmieniaspecjalistycznym dla policjantów-ekspertów
jąca decyzję w sprawie powołania zespołu do
pełniących służbę w kontyngentach policyjopracowania dokumentacji niezbędnej do pozynych.
skania funduszy strukturalnych na budowę
88) Decyzja nr 396/2009 Komendanta Głównego
siedziby Centralnego Laboratorium KryminaliPolicji z dnia 23 października 2009 r. w sprastycznego Komendy Głównej Policji.
wie powołania komisji do odbioru przedmiotu 98) Decyzja nr 406/2009 Komendanta Głównego
zamówienia.
Policji z dnia 30 października 2009 r. zmienia89) Decyzja nr 397/2009 Komendanta Głównego
jąca decyzję w sprawie ustalenia terenu zaPolicji z dnia 23 października 2009 r. w spramkniętego.
wie powołania Komisji do przeprowadzenia po- 99) Decyzja nr 409/2009 Komendanta Głównego
stępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Policji z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie
Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy
upoważnienia do podejmowania decyzji w zaGłównej Policji.
kresie działalności archiwalnej w Komendzie
90) Decyzja nr 398/2009 Komendanta Głównego
Głównej Policji.
Policji z dnia 28 października 2009 r. w spra- 100) Decyzja nr 411/2009 Komendanta Głównego
wie powołania zespołu do opracowania konPolicji z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie
cepcji organizacji Muzeum Policji lub Izby
upoważnienia do udzielania informacji o kandyTradycji.
datach na stanowiska sędziowskie i prokura91) Decyzja nr 399/2009 Komendanta Głównego
torskie.
Policji z dnia 28 października 2009 r. w spra- 101) Decyzja nr 412/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniająca
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decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno
– procesowej.
102) Decyzja nr 413/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Budżetu Biura Finansów
Komendy Głównej Policji.
103) Decyzja nr 414/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
104) Decyzja nr 415/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
105) Decyzja nr 416/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania wymagań taktyczno-technicznych dla pojazdów policyjnych
planowanych do zakupu w roku 2010 w ramach Programu modernizacji Policji.
106) Decyzja nr 417/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji
do podejmowania decyzji oraz wykonywania
określonych czynności w imieniu Komendanta
Głównego Policji w zakresie spraw osobowych
policjantów.
107) Decyzja nr 418/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego do załatwiania w imieniu Komendanta
Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie.
108) Decyzja nr 419/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału w Suwałkach Zarządu
w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji.
109) Decyzja nr 420/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego
Zarządu w Warszawie Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji.
110) Decyzja nr 421/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy
Naczelnika
Wydziału
Wywiadu
Kryminalnego Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
111) Decyzja nr 422/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca

decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
112) Decyzja nr 423/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu uzbrojenia w Wydziale Koordynacji
Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną
BLP KGP.
113) Decyzja nr 424/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu Biura Logistyki Policji
KGP.
114) Decyzja nr 425/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej zapasu materiałów opałowych, materiałów pędnych i smarów w Komendzie Głównej Policji.
115) Decyzja nr Z-426/Z-294 Komendanta Głównego Policji i Komendanta Straży Granicznej
w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego
Straży Granicznej i Policji.
116) Decyzja nr 427/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych zadań z zakresu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w imieniu
Komendanta Głównego Policji.
117) Decyzja nr 428/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia testów
akceptacyjnych odbioru końcowego dla stanowiska pełnofunkcyjnego, stanowiącego przedmiot dostawy w ramach postępowania nr
44/Cut/09/EM i dotyczącego „zakupu i instalacji urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania oraz ich integracji ze 123 dotychczas
eksploatowanymi w jednostkach Policji modernizowanymi klasycznymi stanowiskami do fotografii sygnalitycznej, w ramach realizacji
Umowy Nr 44/NMFO5.PL0069.05/Cut/09/EM.
118) Decyzja nr 429/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu „Przeszkolenie policjantów,
w szczególności w zakresie wykonywania
przepisów dorobku prawnego Schengen oraz
wymiany informacji i wykorzystania Systemu
Informacyjnego Schengen” w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.
119) Decyzja nr 430/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu „Wdrożenie do eksploatacji skorowidza WAKTYL III” w ramach Funduszu
Granic Zewnętrznych.
120) Decyzja nr 431/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania zespołu do reali-
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zacji projektu „Upgrade systemu AFIS” w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.
121) Decyzja nr 432/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję nr 87 Komendanta Głównego Policji z
dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia
redaktora strony Komendanta Głównego Policji
w Biuletynie Informacji Publicznej.
122) Decyzja nr 433/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
aktualizacji wysokości stawek równoważnika
pieniężnego za pranie odzieży roboczej przydzielonej pracownikom Komendy Głównej Policji.
123) Decyzja nr 435/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania przepustek specjalnych „W”.
124) Decyzja nr 436/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Zwalczania
Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej
Zarządu w Warszawie Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji.
125) Decyzja nr 437/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu
w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji.
126) Decyzja nr 441/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniająca

decyzję w sprawie składania oświadczeń woli
w imieniu Komendanta Głównego Policji
w sprawach cywilnoprawnych.
127) Decyzja nr 442/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji oraz załatwiania niektórych innych
spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
128) Decyzja nr Z-444/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
129) Decyzja nr 445/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
130) Decyzja nr 446/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
131) Decyzja nr 447/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
132) Decyzja nr 448/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania koncepcji
powołania instytucji gospodarki budżetowej Komendy Głównej Policji.
133) Decyzja nr 449/2009 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
powołania Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw opracowania nowej koncepcji funkcjonowania dzielnicowego w Policji.
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