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ZARZĄDZENIE NR 1152 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie likwidacji Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku
Na podstawie art. 7 ust. 3 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)

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, 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, Nr 168,
poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540,
Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr
34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125,
poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

§1
Z dniem 31 sierpnia 2010 r. likwiduje się Ośrodek
Szkolenia Policji w Gdańsku, utworzony zarządzeniem
nr 326 Komendanta Głównego Policji z dnia
4 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia ośrodków
szkolenia Policji (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 48), zwany
dalej „ośrodkiem”.
§2
1. Etaty uzyskane z likwidacji ośrodka pozostawia się
w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku.
2. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, podejmie decyzję w zakresie rozdziału zadań reali-
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zowanych dotychczas w ośrodku, a będących
w jego kompetencji na komórki organizacyjne
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
§3
1. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
w terminie 5 dni od wejścia w życie zarządzenia
powoła zespół do realizacji zadań związanych
z likwidacją ośrodka.
2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 1, należy
w szczególności: przeprowadzenie inwentaryzacji
składników majątkowych likwidowanej jednostki,
przygotowanie propozycji wykorzystania mienia i
zasobów dydaktycznych oraz propozycji rozstrzygnięć spraw kadrowych policjantów i pracowników
ośrodka.

podstawie propozycji zespołu, podejmie Komendant
Wojewódzki Policji w Gdańsku.
§5
Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
z dniem 1 września 2010 r. dostosuje strukturę i zadania
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku do realizacji
zadań, o których mowa w § 2 ust. 2.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§4
Decyzje w sprawach kadrowych i przeznaczeniu
składników majątku z likwidowanego ośrodka, na
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ZARZĄDZENIE NR 1301 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów i typów
wprowadzanej na uzbrojenie Policji broni gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76
oraz SDASS IMPERATOR kal. 12/76
Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U.
z 2001 r., Nr 14 poz. 139 oraz z 2005 r. Nr 135,
poz. 1142) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 498 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów
i typów wprowadzanej na uzbrojenie Policji broni
gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz
SDASS IMPERATOR kal. 12/76, zmienionym za-

rządzeniem nr 467 z dnia 9 maja 2005 r. załącznik
nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Załącznik do zarządzenia nr 1301
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
WARUNKI TAKTYCZNO-TECHNICZNE, WARUNKI UŻYCIA
ORAZ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA AMUNICJI
KAL. 12/70 DO STRZELB GŁADKOLUFOWYCH
AMUNICJA
kal. 12/70 do strzelb gładkolufowych
1. Rodzaje amunicji
1.1. Do strzelb gładkolufowych powtarzalnych stosuje się następujące rodzaje amunicji:
1) nabój specjalny z pociskiem „BRENEKA” – W8MP;
2) nabój specjalny śrutowy „LOFTKA” – LFT- 6.8;
3) nabój z pociskiem gumowym „BĄK”;
4) nabój z pociskiem gumowym „CHRABĄSZCZ”;
5) nabój z pociskiem proszkowym „PR-PIK-94-M”, „PR-PIK-98”;
6) nabój z pociskiem gazowym (proszkowo-obezwładniającym) „CS-94M”, „CS-98”;
7) nabój ćwiczebny typu „huk-błysk” – „ONS-2000”.
1.2. Podstawowe charakterystyki nabojów wymienionych w pkt 1.1. podane są w tabeli nr 1 i nr 2.
TABELA NR 1
Podstawowe dane taktyczno-techniczne naboi kalibru 12/70
Lp.

Nazwa naboju –
Symbol na łusce

Kolor
łuski

Rodzaj pocisku

Zasięg
niebezpiecznego
rażenia

1

„BRENEKA” – W8-MP

Czerwony

Pocisk ołowiany
o śred. = 16,5 mm
m = 30 g

L = 525 m

2

„LOFTKA” – LFT-6,8

Niebieski

12 kulek ołowianych
o śred. = 6,8 mm
m = 2 g każda

L = 230 m

3

„BĄK” – BĄK

Biały

Kula gumowa
o śred. = 17,4 mm
m = 4,5 g

L = 20 m

4

„CHRABĄSZCZ”
CHRB-20,CHRB-30,
CHRB-50

Biały

Walec gumowy
ubrzechwiony
śred. = 18,8 mm
m=8g

L = 20 m
L = 30 m
L = 50 m

5

„PR-PIK-94M” –
PR-PIK-94M
„PR-PIK-98” –
PR-PIK-98

Zielony

Mieszanka żelaza
i talku technicznego

L = 100 m

6

„CS-94M” – CS-94M
„CS-98” – CS-98

Żółty

7

„ONS-2000” –
ONS-2000

Biały

Mieszanka proszku
żelazowego i talku
z domieszką środka CS
Nabój nie posiada pocisku.
Ładunek błyskowo-akustyczny
stanowi sproszkowana
mieszanina azotanu sodu
i pyłu magnezowego

L = 100 m

L = 20 m

Celność strzelania
Tarcza śr. 250 mm
L = 35 m
Skupienie przestrz. w kołach: 240, 270,
280 mm
Tarcza 1 m x 1 m
L = 35 m
Skupienie
przestrz. w Kole o śr. 750 mm
L = 20 m
Przest. w kole o śred. 720 mm
L=20 roz. przest. koło o śr. 240 mm
L=30
koło o śr. 300 mm
L=50
koło o śr. 840 mm
L=35 m
Rozrzut 5 szt. nie przekracza koła
o śr. 60 mm
Rozrzut 10 szt. nie przekracza koła
o śr. 150 mm
Można wstrzeliwać do pomieszczeń
i samochodów

Nie dotyczy

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

Poz. 37

⎯ 289 ⎯

TABELA NR 2
Strefy rażenia naboi kal. 12/70
Nabój z pociskiem
„BRENEKA”

Strefa działania rażącego – ciężkie zranienie, rażenie śmiertelne V> 27m/s
0m

Nabój z pociskiem
„LOFTKA”

100 m

200 m

Strefa rażenia śmiertelnego
0m

Nabój z pociskiem proszkowym

Nabój z pociskiem proszkowo-gazowym

Przebija:
Deska 40 mm
0m
10 m

300 m

400 m

Strefa prędkości niebezpiecznej/ciężkie zranienie
V>46m/s
50 m
100 m
230 m

szybę i karoserię samochodową
20 m
30 m

szybę okienną 4 mm

100 m

Strefa rażenia
Strefa rażenia
Strefa rażenia
0m

Nabój z pociskiem Bąk

100 m

Można wstrzelić pocisk gazowy (proszkowo-obezwładniający) do pomieszczenia lub samochodu
0m

Nabój z pociskiem
Chrabąszcz – 20
Nabój z pociskiem
Chrabąszcz – 30
Nabój z pociskiem
Chrabąszcz – 50

525 m

Strefa rażenia
0m

Nabój ćwiczebny
ONS-2000

20 m

30 m

50 m

20 m

Strefa rażenia
0m

20 m

Uwaga!
pociski Chrabąszcz i Bąk w oznaczonych strefach rażenia powodują w 50% trafień uszkodzenie odkrytej powłoki skórnej

2. Działanie amunicji.
2.1. Nabój specjalny z pociskiem BRENEKA.
Dla pocisku BRENEKA prędkość progowa ciężkiego zranienia wynosi 27m/s.
W całej strefie zasięgu, do 525 m pociski mają prędkość większą lub równą prędkości progowej,
a tym samym dysponują energią wystarczającą do ciężkiego zranienia lub rażenia śmiertelnego człowieka.
Strzelanie z odległości 30 m do samochodu osobowego umożliwia przebicie 2 blach karoseryjnych
oraz penetrację ścianki staliwnego bloku silnika na głębokość 10 mm.
Strzelanie z odległości 30 m umożliwia przebicie pojedynczej blachy karoseryjnej, sosnowej deski calowej, ponowne przebicie karoserii i drugiej deski calowej.
Strzelanie z odległości 30 m przez prześwit szyb samochodowych powoduje przejście kuli przez dwie
szyby oraz 2 deski o grubości 1 cala każda.
Mało skuteczne jest natomiast strzelanie do koła samochodu, do tego istnieje niebezpieczeństwo
przypadkowego rażenia pociskiem odbitym lub rykoszetującym od powierzchni opony.
Stabilizacja pocisku na badanym odcinku lotu jest zadawalająca.
2.2. Nabój specjalny śrutowy typu LOFTKA.
Możliwość rażenia skutecznego człowieka, w tym rażenia śmiertelnego istnieje przy trafieniu loftką wystrzeloną z odległości <50 m. Próg prędkości niebezpiecznej wynosi 46 m/s co odpowiada odległości
strzelania <230 m.
Strzelając ze strzelby IMPERATOR do tarcz z 1-calowych desek uzyskano wyniki:
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– odległość 40 m, na 3 strzały uzyskano 19 przebić tarczy,
– odległość 45 m, na 3 strzały uzyskano 3 przebicia tarczy,
– odległość 50 m, na 3 strzały uzyskano 14 trafień, loftki utknęły w deskach na głębokości do 10 mm.
Jest to amunicja o dużej sile uderzeniowej, stanowi szczególnie efektywny środek do unieruchamiania
pojazdów. Strzelanie z odległości 30 m umożliwia przebicie blachy karoseryjnej (1mm) lub szyby samochodowej.
Strzelanie z odległości 15 m do samochodu powoduje przebicie karoserii lub szyby a około 25% loftek
ma energię wystarczającą do przebicia 1-calowej deski sosnowej.
Strzelanie do koła samochodowego z odległości 15-20 m z kierunku 30o od osi wzdłużnej pojazdu jest
skuteczne. Loftki nie rykoszetują.
2.3. Naboje z pociskiem gumowym-niepenetracyjne.
Trafienie pociskiem typu BĄK z odległości 20 m od lufy jest bolesne lecz nie powoduje ciężkich zranień
lub kontuzji, może jednak powodować przecięcie skóry.
Prędkość niebezpieczna, w odniesieniu do odkrytego ciała ludzkiego, dla pocisku CHRABĄSZCZ = 65
m/s. Oznacza to, że przy prędkości uderzenia większej od 65 m/s w 50% przypadków można się spodziewać przecięć odkrytej skóry człowieka dorosłego.
Naboje typu BĄK i CHRABĄSZCZ cechują bardzo zbliżone parametry energetyczne. Do strzelań na
odległościach >20 m, ze względów balistyki zewnętrznej, budowy nabojów uzasadnione są preferencje
dla naboju CHRABĄSZCZ.
2.4. Naboje proszkowe.
Pocisk naboju PR-PIK-94M po wystrzeleniu leci w całości do momentu spotkania z przeszkodą, przebija ją i rozsypuje się, czyli po prostu „znika”. Właściwość ta sprawia, że naboje są wręcz idealne do tych
zastosowań policyjnych kiedy pocisk nie może być niebezpieczny dla osób postronnych.
Zdolność penetracji pocisku proszkowego jest bardzo duża i np. pocisk ten przebija:
− deskę sosnową o grubości 40 mm z odległości 10 m;
− deskę sosnową o grubości 80 mm z odległości 5 m;
− szybę okienną o grubości 4 mm z odległości 100 m;
− szybę samochodową z odległości 30 m;
− drzwi boczne samochodu z odległości 30 m.
Pocisk zachowuje zdolność penetracji przy uderzeniu pod kątem do 25o. Po zniszczeniu celu pociski
są zupełnie nieszkodliwe dla osób postronnych. Mogą być stosowane do „odstrzeliwania" zamków w
mieszkaniu, samochodzie itp. Policjanci nie muszą zważać na to czy za drzwiami ktoś stoi i obawiać
się, że zostanie trafiony bezpośrednio lub rykoszetem.
Odmianą naboju PR-PIK-94M jest nabój CS-94M.
Jego parametry balistyczne niczym nie różnią się od naboju PIK. Przez dodanie 80 mg środka łzawiącego CS uzyskano nabój gazowy o specyficznej konstrukcji i „opóźnionym działaniu”.
Środek CS zaczyna działać dopiero po zniszczeniu koszyczka, a więc po trafieniu w cel. Przy pomocy
naboju CS-94M można „wystrzelić” gaz np. na wyższe kondygnacje budynku lub do samochodu i w ten
sposób zmusić podejrzane osoby do opuszczenia kryjówki.
2.5. Nabój ćwiczebny „huk-błysk” ONS-2000.
Jest to amunicja ślepa, której działanie polega wyłącznie na oddziaływaniu świetlno-akustycznym.
Zaelaborowana w łuskę mieszanina azotanu sodu i proszku magnezu ulega podczas strzału całkowitemu spaleniu w lufie broni i ma jedynie za zadanie spotęgować huk wystrzału oraz jego efekt świetlny.
Z uwagi na wylatującą z lufy po strzale przybitkę, strzelanie na odległości mniejsze niż 20 m mogą
spowodować u osoby nią trafionej drobne otarcia lub zasinienia skóry.
3. Kompletacja i znakowanie amunicji.
Oznaczenie nabojów polega na trwałym naniesieniu:
− na okuciu nazwa wytwórni „FAM Pionki” oraz przyjęty „wagomiarowy” kaliber naboju,
− na tulejce łuski liczba określająca średnicę śrutu w mm lub charakterystyczną nazwę naboju;
− na tulejce łuski liczba oznaczająca długość rozwiniętej łuski – w milimetrach.
Uwaga do dnia 31.12.2004 r. na okuciu umieszczana była nazwa „PAWAM Pionki”.
Dla ułatwienia rozróżniania poszczególnych rodzajów naboi łuski posiadają następujące kolory:
− czerwony, nabój z pociskiem „BRENEKA”, na łusce napis: „W8MP”;
− niebieski, nabój z pociskiem „LOFTKA”, na łusce napis: „LFT- 6.8”;
− zielony, nabój proszkowy, na łusce napis: „PR-PIK-94 M”, lub „PR-PIK-98”;
− żółty, nabój gazowy (proszkowo-obezwładniający), na łusce napis: „CS-94M”, „CS-98”;
− biały, na łusce napis: „BĄK”;
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− biały, na łusce napis: „CHRB 20”, „CHRB 30”, „CHRB 50”;
− biały, na łusce napis: „ONS-2000”.
Naboje fabrycznie pakowane są po 25 sztuk do pudełek tekturowych o kolorach odpowiadających kolorom łusek
nabojów. Opakowania jednostkowe (25 szt. nabojów) pakowane są po 20 szt. do opakowań transportowych
(zbiorczych), które począwszy od roku 2005 oznakowane są dwiema etykietami o formacie A5 zawierającymi:
nazwę producenta, rodzaj amunicji oraz adres odbiorcy. Kolor etykiet odpowiada kolorowi łusek amunicji jaka
znajduje się wewnątrz opakowania.
4. Zasady przechowywania i dokonywania przeglądów amunicji oraz zasady bezpieczeństwa podczas
eksploatacji.
Amunicję należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze +5oC do +25oC i wilgotności względnej powietrza 60 do 80%. Gwarancja producenta na amunicję wynosi nie mniej niż 24 miesiące licząc od daty produkcji.
W czasie wykonania zadań służbowych amunicję przechowywać w specjalnym pasie (ładownicy) bezpośrednio przy strzelcu.
Przegląd amunicji wykonuje się w celu wykrycia niesprawności mogących spowodować zacięcie podczas strzelania. Naboje należy przeglądać codziennie: przed służbą, strzelaniem oraz na polecenie przełożonego.
Podczas przeglądu należy sprawdzić:
− czy na okryciu łuski nie ma śniedzi; czy nie są one pogięte i czy nie mają zadziorów utrudniających ładowanie nabojów do magazynka lub komory nabojowej;
− czy spłonka nie wystaje ponad powierzchnię dna łuski, czy pocisk jest pewnie osadzony, czy zatyczki nabojów śrutowych nie są uszkodzone oraz napisy określające typ pocisku lub jego rodzaj są czytelne;
− czy wśród nabojów bojowych nie ma szkolnych.
Wszystkie uszkodzone naboje należy zdać do magazynu, a zanieczyszczenia wytrzeć suchą czystą szmatką.
Najczęstszymi przyczynami niewypałów z winy amunicji są:
a) Spłonki:
− zbyt grube dno;
− brak lub uszkodzona masa zapłonowa;
− brak kowadełka;
− spłonka osadzona zbyt głęboko względem dna łuski lub wklęśnięta wraz z dnem i okuciem wskutek
niefachowego wciskania;
b) Łuski:
− zbyt cienka kryza;
− źle uformowane kowadełko do spłonki kulowej;
− brak otworów ogniowych między spłonką i ładunkiem prochowym;
c) Ładunku prochowego:
− niewielka ilość prochu lub jego brak;
− zawilgocony ładunek prochowy;
− zmienione charakterystyki prochu na skutek przechowywania amunicji w podwyższonej temperaturze.
4.1 Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas eksploatacji amunicji:
− zabrania się stosowania do strzelania amunicji uszkodzonej;
− zabrania się naprawy pocisków we własnym zakresie;
− zabrania się rozbrajania nabojów;
− zabrania się strzelania z amunicji zawilgoconej lub przegrzanej;
− zabrania się rzucania nabojów;
− zabrania się strzelania z amunicji, której oznakowanie jest nieznane lub nieczytelne;
− zabrania się strzelania z amunicji brudnej lub zapiaszczonej;
− amunicję należy chronić przed podwyższoną temperaturą;
− naboje wolno przenosić i transportować tylko w typowych zasobnikach lub opakowaniach
fabrycznych.
Uwaga:
a) ze względu na fakt, że „niewypał” jest zjawiskiem niebezpiecznym, lufę strzelby można otworzyć dopiero po czasie 3-5
sekund;
b) ze względu na tendencję do spęczania łusek nabojów zaleca się ładować do magazynka strzelby o jeden nabój mniej
niż wynosi pojemność magazynka;
c) w przypadku stwierdzenia, że oznakowanie na łusce naboju jest mało czytelne, naboje takie należy zużyć w pierwszej
kolejności w czasie treningów strzeleckich lub przekazać do naprawy w celu naniesienia nowego oznakowania.
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ZARZĄDZENIE NR 1351 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§1
Komendzie Wojewódzkiej Policji W Gdańsku nadaje
się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 24 i Nr 16,
poz. 87).
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września
2010 r.

§2
Traci moc zarządzenie nr 193 Komendanta
1)

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620
i Nr 123, poz. 835.

Załącznik do zarządzenia nr 1351
Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
STATUT
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU
§1
1. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, zwana dalej „Komendą”, zapewnia obsługę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, zwanego dalej „Komendantem”.
2. Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.
zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
3. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
§2
Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji.
§3
Siedzibą Komendy jest Gdańsk.
§4
Obszarem działania Komendy jest obszar województwa pomorskiego.
§5
Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:
1) Komenda Miejska Policji w Gdańsku;
2) Komenda Miejska Policji w Gdyni;
3) Komenda Miejska Policji w Słupsku;
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, Nr 168,
poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190,
Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.
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Komenda Miejska Policji w Sopocie;
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie;
Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach;
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie;
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach;
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie;
Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie;
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku;
Komenda Powiatowa Policji w Malborku;
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim;
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim;
Komenda Powiatowa Policji w Płocku;
Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim;
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie;
Komenda Powiatowa Policji w Tczewie;
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie;
Oddział Prewencji Policji w Gdańsku;
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku.

§6
Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku”.
§7
1. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z
zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego, w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze,
o którym mowa w § 4.
2. Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
§8
kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Komendy oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.
2. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.
3. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji
lub wykonywania czynności w określonych sprawach.
1. Komendą

§9
Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy.

39
DECYZJA NR 478 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego
Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw
oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
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
Decyzja określa tryb postępowania funkcjonariuszy Policji związany z dokonywaniem wpisów danych
SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a i b
ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U.
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Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198
i Nr 216, poz. 1367), na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.
§2
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) SIS – System Informacyjny Schengen;
2) KWS – Konwencja wykonawcza do Układu
z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między
Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na
wspólnych granicach (Dz. Urz. WE L239
z 22.9.200C, str. 19, Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 19, t. 2, str. 9 ze zm.);
3) ustawa – ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji
Wizowej;
4) wpis danych SIS – wpis danych, o których mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a i b i art. 2 pkt 5 ustawy;
5) KCIK KGP – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji;
6) BMWP KGP – Biuro Międzynarodowej Współpracy
Policji Komendy Głównej Policji;
7) niejawne nadzorowanie – czynności, o których
mowa w art. 99 ust. 4 KWS, polegające w szczególności na legitymowaniu osób lub kontroli środków transportu w związku z wykonywaniem ustawowych uprawnień Policji, połączone ze zbieraniem informacji dotyczących:
a) miejsca, czasu lub przyczyny kontroli,
b) trasy oraz celu podróży,
c) użytkowanego środka transportu,
d) osób towarzyszących,
e) innych przewożonych osób lub rzeczy,
f) okoliczności towarzyszących legitymowaniu lub
kontroli,
– bez ujawniania faktu, iż osoba lub przedmiot wpisane do celów niejawnego nadzorowania znajdują
się w SIS;
8) kontrola – czynności, o których mowa w art. 99
ust. 5 KWS, polegające w szczególności na
kontroli osobistej, a także przeglądaniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach i na
dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa
w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
z późn. zm.1)).

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, Nr 168, poz. 1323, Nr 195,
poz. 1502, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589.
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§3
Funkcjonariusz Policji uzyskujący podczas wykonywania czynności służbowych lub w związku z nimi informacje dotyczące:
1) osoby, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnia lub zamierza popełnić co
najmniej jedno przestępstwo, które określono
w katalogu przestępstw w związku z dokonywaniem do Systemu Informacyjnego Schengen
wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania
lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz
zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa
publicznego, stanowiącym załącznik do decyzji,
2) osoby, której ogólna ocena, w szczególności
na podstawie wcześniej popełnianych przestępstw, uzasadnia podejrzenie, że popełni ona
w przyszłości co najmniej jedno przestępstwo,
które określono w katalogu, o którym mowa
w pkt 1,
3) pojazdu, co do którego istnieje uzasadnione
podejrzenie, że ma związek z co najmniej jednym
przestępstwem,
które
określono
w katalogu, o którym mowa w pkt 1,
4) jednostki pływającej, statku powietrznego
i kontenera, co do których istnieje uzasadnione
podejrzenie, o którym mowa w pkt 3
– może dokonać wpisu danych tej osoby lub przedmiotu do SIS na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz
zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.
§4
1. Funkcjonariusz Policji sprawdza, czy w SIS znajdują się dane osoby lub przedmiotu, który zamierza wprowadzić do SIS.
2. W przypadku ustalenia, że dane tej samej osoby
lub przedmiotu znajdują się już w SIS, odstępuje
się od wprowadzenia wpisu danych do SIS.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy dane tej samej
osoby lub przedmiotu zostały wprowadzone do
SIS przez inne państwo na potrzeby niejawnego
nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.
4. W przypadku, gdy dane tej samej osoby lub
przedmiotu są wprowadzone do SIS przez organ
uprawniony na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. a
lub b ustawy, Dyrektor KCIK KGP lub osoba
przez niego upoważniona, na wniosek osoby
uprawnionej, o której mowa w § 9 ust. 1,
udziela pisemnie informacji tej osobie o jednost-
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ce lub komórce organizacyjnej organu, który dokonał
wpisu danych do SIS.
§5
1. Funkcjonariusz Policji wykonujący czynności służbowe, podczas których ujawniono okoliczności
uzasadniające dokonanie wpisu danych do SIS,
dokumentuje je w formie notatki służbowej, zwanej
dalej „notatką”.
2. Notatka zawiera w szczególności:
1) dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia
karty wpisu danych SIS stanowiącej załącznik
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie wzorów kart wpisów i wzorów kart
zapytania o dane SIS oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1630);
2) podstawę dokonania wpisu do SIS danych
osoby lub przedmiotu, zgodnie z § 3.
3. W notatce można ująć informacje dotyczące więcej
niż jednej osoby lub przedmiotu, o których mowa
w § 3, pod warunkiem, że pozostają one ze sobą
w związku podmiotowym lub przedmiotowym.
§6
1. Notatkę zatwierdza bezpośredni przełożony funkcjonariusza Policji sporządzającego notatkę.
2. Przed zatwierdzeniem bezpośredni przełożony
ocenia zasadność dokonania wpisu danych do
SIS. Jeżeli uzna, że dokonanie wpisu danych do
SIS nie jest zasadne, zwraca notatkę sporządzającemu ją funkcjonariuszowi Policji wraz z odpowiednią adnotacją.
§7
1. Na podstawie zatwierdzonej przez bezpośredniego przełożonego notatki, funkcjonariusz Policji,
który ją sporządził, wypełnia właściwą kartę wpisu
danych SIS.
2. W sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 3, wypełnia
się tyle kart wpisu danych SIS ile osób lub przedmiotów zgłoszono w notatce celem dokonania
wpisu danych do SIS.
§8
1. Zatwierdzoną notatkę wraz z wypełnioną kartą
wpisu danych SIS niezwłocznie przekazuje się osobie uprawnionej, o której mowa w § 9 ust. 1.
2. Osoba uprawniona, o której mowa w § 9 ust. 1, na
podstawie notatki dokonuje oceny zasadności dokonania wpisu oraz formalnej kontroli karty wpisu
danych SIS. Jeżeli w wyniku tej kontroli zostanie
ustalone, że notatka lub wypełniona karta wpisu
danych SIS nie zawiera informacji niezbędnych do
dokonania wpisu danych SIS, zwraca się ją sporządzającemu celem uzupełnienia. Przepisy § 4 –
7 stosuje się odpowiednio.
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§9
1. Osobami uprawnionymi do podpisania i przekazania karty wpisu danych SIS Dyrektorowi KCIK
KGP, a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2
dyrektorowi BMWP KGP, są przełożeni funkcjonariusza Policji, który ją sporządził:
1) w Komendzie Głównej Policji:
a) dyrektor biura,
b) naczelnik zarządu,
c) naczelnik wydziału;
2) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji:
a) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji,
b) naczelnik wydziału;
3) w komendzie powiatowej (rejonowej, miejskiej)
Policji – komendant;
4) w komisariacie specjalistycznym Policji – komendant;
5) w komisariacie Policji podległym komendzie
powiatowej (rejonowej, miejskiej) Policji – komendant, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
2. Uprawnienie do podpisania i przekazania karty
wpisu danych SIS przysługuje również zastępcom
osób, o których mowa w ust. 1.
§ 10
1. Wypełnioną kartę wpisu danych SIS przekazuje się
Dyrektorowi KCIK KGP, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
oraz w dni powszednie w godz. 20.00 – 8.00, w
przypadkach niecierpiących zwłoki, wypełnione
karty wpisu danych SIS przekazuje się Dyrektorowi BMWP KGP.
3. Dopuszcza się przesyłanie karty wpisu danych SIS
faksem pracującym w policyjnej sieci transmisji
danych (PSTD).
§ 11
1. Dyrektor KCIK KGP lub osoba przez niego upoważniona dokonuje formalnej kontroli przesłanej
karty wpisu danych SIS, a następnie dokonuje
wpisu do SIS zawartych w niej danych osoby lub
przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku określonym w § 10 ust. 2 czynności,
o których mowa w ust. 1, dokonuje Dyrektor
BMWP KGP lub osoba przez niego upoważniona.
3. Jeżeli karta wpisu danych SIS nie zawiera informacji niezbędnych do dokonania wpisu, dyrektor
komórki organizacyjnej KGP, do którego przesłano
tę kartę, zwraca ją nadawcy celem uzupełnienia
określając przyczyny odmowy dokonania wpisu.
§ 12
1. O dokonaniu wpisu, dyrektor komórki organizacyjnej KGP lub osoba przez niego upoważniona,
w której dokonano wpisu danych do SIS, informuje
pisemnie jednostkę lub komórkę organizacyjną
Policji, w której wypełniono kartę wpisu danych
SIS.

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

⎯ 296 ⎯

2. Informacja o dokonaniu wpisu musi zawierać
numer ID Schengen, pod którym dokonano rejestracji w SIS.
3. Dopuszcza się przesłanie wydruku potwierdzenia
rejestracji faksem pracującym w policyjnej sieci
transmisji danych (PSTD).
4. Dyrektor KCIK KGP i Dyrektor BMWP KGP, lub osoby przez nich upoważnione, informują się
o dokonaniu wpisu danych do SIS, przekazując sobie niezwłocznie kopię karty wpisu danych SIS.
§ 13
1. W jednostce lub komórce organizacyjnej Policji, w
której wypełniono kartę wpisu danych SIS, dokonuje się okresowej oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych wpisanych do SIS.
2. Oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych
dotyczących osób, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2,
dokonuje się przed upływem daty ważności wpisu,
nie później jednak niż przed upływem roku od daty
dokonania wpisu.
3. Oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych dotyczących przedmiotów, o których mowa w § 3 pkt 3 i
4, dokonuje się przed upływem daty ważności
wpisu, nie później jednak niż przed upływem pięciu lat od daty dokonania wpisu.
4. Oceny potrzeby dalszego przetwarzania danych
dokonuje się niezwłocznie także na wniosek Dyrektora KCIK KGP.
5. Dalsze przetwarzanie danych jest dopuszczalne
wyłącznie wtedy, gdy przesłanki dokonania wpisu
danych SIS, o których mowa w § 3, pozostają
aktualne.
6. Jeżeli przed upływem terminów określonych
w ust. 2 i 3 ustaną przyczyny, dla których dokonano wpisu danych do SIS, jednostka lub komórka
organizacyjna Policji, w której wypełniono kartę
wpisu danych SIS niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi KCIK KGP wypełnioną kartę wpisu danych
SIS z dyspozycją ich usunięcia, z zastrzeżeniem
§ 10 ust. 2. Przepisy § 5 – 9 stosuje się odpowiednio.
7. Informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych w SIS, o których mowa w ust. 1 – 6 wymienia się
na piśmie w trybie określonym w § 5 – 10, korzystając
z karty wpisu danych SIS.
8. Dyrektor KCIK KGP lub osoba przez niego upoważniona, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 zmienia lub usuwa dane z SIS albo przedłuża termin ważności wpisu
danych w SIS, o czym informuje pisemnie, w sposób
określony w § 12 ust. 3, kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której wypełniono kartę wpisu danych SIS.
9. W przypadku nieprzekazania przez jednostkę lub
komórkę organizacyjną Policji, w której wypełniono
kartę wpisu danych SIS, informacji o potrzebie dalszego przetwarzania danych przed upływem daty
ważności wpisu, wpis zostanie usunięty z SIS automatycznie na podstawie odrębnych przepisów.

Poz. 39

§ 14
1. W przypadku konieczności dokonania wpisu danych SIS z art. 3 ust. 1 pkt 1 – 2 oraz 4 – 5 ustawy, Dyrektor KCIK KGP lub osoba przez niego
upoważniona, usuwa wpis danych SIS dotyczący
osoby, wobec której dokonano wpisu danych SIS
na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor
KCIK KGP lub osoba przez niego upoważniona,
niezwłocznie informuje kierownika jednostki lub
komórki organizacyjnej Policji, w której wypełniono
kartę wpisu danych SIS o przyczynie usunięcia
wpisu.
3. Usunięcie wpisu w trybie określonym w ust. 1 nie
wymaga wypełnienia karty wpisu danych SIS.
§ 15
1. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania
z SIS, a także odpowiedniej jakości danych SIS,
osoby uprawnione, o których mowa w § 9, współpracują z Dyrektorem KCIK KGP oraz Dyrektorem
BMWP KGP, w tym wymieniają między sobą
wszelkie
informacje
dotyczące
osób
i przedmiotów wpisanych do SIS.
2. Dyrektor BMWP KGP lub osoba przez niego upoważniona, przekazuje kierownikowi jednostki lub
komórki organizacyjnej Policji, w której wypełniono
kartę wpisu danych SIS, informacje pozyskane w
związku z realizacją zadań dotyczących niejawnego nadzoru i kontroli.
§ 16
Uprawnienia, o których mowa w § 10 – 14, przysługują również zastępcom Dyrektora KCIK KGP i
Dyrektora BMWP KGP.
§ 17
Traci moc decyzja Nr 163 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie dokonywania w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby
niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania
przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 43).
§ 18
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania,
z wyjątkiem § 3 pkt 4, który wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia funkcjonowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Poz. 39

Załącznik do decyzji nr 478
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Katalog przestępstw w związku z dokonywaniem do Systemu Informacyjnego Schengen
wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania
lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw,
o charakterze terrorystycznym,
handel ludźmi,
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przemyt środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrót nimi,
nielegalny obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi,
łapownictwo i płatna protekcja,
oszustwo,
wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
fałszowanie oraz obrót fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,
przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych
w systemie informatycznym,
przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin,
udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,
zabójstwo,
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,
bezprawne pozbawienie człowieka wolności,
uprowadzenie człowieka dla okupu,
wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika,
popełnione z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość,
rozbój z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
wymuszenie rozbójnicze z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
nielegalny obrót dobrami kultury,
sprzeniewierzenie cudzego mienia,
podrabianie oraz obrót podrobionymi wyrobami,
fałszowanie oraz obrót sfałszowanymi dokumentami,
nielegalny obrót hormonami lub podobnymi substancjami,
obrót kradzionymi pojazdami mechanicznymi,
zgwałcenie,
podpalenie,
należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
porwanie statku wodnego lub powietrznego,
sabotaż,
nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie i obrót towarami wysokoopodatkowanymi.
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DECYZJA NR 193 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 lipca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie dokonywania wpisów danych osób
lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania
lub kontroli w celu ścigania przestępstw
oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
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 478 Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz
zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Decyzja określa tryb postępowania funkcjonariuszy Policji związany z dokonywaniem wpisów
danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6
lit. a i b ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 195,
poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 41,
poz. 233 oraz Nr 81, poz. 531), na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania
przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom
bezpieczeństwa publicznego.”;

2) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawa – ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wpis danych SIS – wpis danych, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a i b i art. 2 pkt 5
ustawy;”.
3) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, gdy dane tej samej osoby lub
przedmiotu są wprowadzone do SIS przez organ
uprawniony na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a lub
b ustawy, Dyrektor KCIK KGP lub osoba przez
niego upoważniona, na wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w § 9 ust. 1, udziela pisemnie
informacji tej osobie o jednostce lub komórce organizacyjnej organu, który dokonał wpisu danych
SIS”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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DECYZJA NR 194 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 lipca 2010 r.
uchylająca decyzję w sprawie wykonywania niektórych zadań
centralnego organu technicznego KSI związanych z uprawnieniami do dostępu
do Krajowego Systemu Informatycznego dla użytkowników indywidualnych
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:

go KSI związanych z uprawnieniami do dostępu do
Krajowego Systemu Informatycznego dla użytkowników indywidualnych (Dz. Urz. KGP Nr 1, poz. 3).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§1
Uchyla sie decyzję nr 5 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania niektórych zadań centralnego organu techniczne-

42
DECYZJA NR 195 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 lipca 2010 r.
uchylająca decyzję w sprawie wyznaczenia Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
Komendy Głównej Policji do pełnienia funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego w celu
realizacji zadań związanych z dokonywaniem wpisów danych VIS
w związku z wydaniem przez organy Policji decyzji
o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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
Uchyla się decyzję nr 13 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
Komendy Głównej Policji do pełnienia funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego w celu realizacji zadań

związanych z dokonywaniem wpisów danych VIS
w związku z wydaniem przez organy Policji decyzji
o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. KGP Nr 2,
poz. 6).
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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DECYZJA NR 200 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§1
Określa się „Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji” stanowiący załącznik do decyzji.
§2

44
DECYZJA NR 202 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego
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,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

Nr 22, poz. 166) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§1
W decyzji nr 846 Komendanta Głównego Policji z
dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję
oskarżyciela
publicznego
(Dz.
Urz.
KGP

z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski
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DECYZJA NR 203 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877,

Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

r.

§1
W decyzji nr 875 Komendanta Głównego Policji
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z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego w zakresie doskonalenia techniki
kierowania samochodem osobowym (Dz. Urz. KGP
Nr 23, poz. 188) w załączniku w części 4 „Treści Programowe”, w temacie: „Doskonalenie techniki kierowania pojazdem” w tabeli zagadnienie nr 6 otrzymuje
brzmienie:
„6. Doskonalenie techniki kierowania pojazdem w
warunkach śliskości nawierzchni – płyta poślizgowa lub troleje”.

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski
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DECYZJA NR 209 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji karabinów wyborowych:
Accuracy kal. 308 WIN oraz Accuracy kal. 338 Lapua Magnum
Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000
r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,
poz. 139 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1142) postanawia się, co następuje:

Accuracy kal. 338 Lapua Magnum.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§1
Wprowadza się na uzbrojenie Policji karabiny wyborowe marki Accuracy kal. 308 WIN oraz
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DECYZJA NR 217 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
w sprawie programu nauczania kursu specjalistycznego
z zakresu taktyki i technik przesłuchań
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:
§1
Określa się program nauczania kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik przesłuchań,
stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji

w Katowicach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji
w Słupsku.
§3
Uchyla się decyzję nr 844 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu
kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej z zakresu taktyki i technik przesłuchań (Dz.
Urz.
KGP
Nr
22,
poz.
164
oraz
z 2009 r. Nr 4, poz. 14).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

Poz. 48
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DECYZJA NR 219 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 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:

szkolenia (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 70
i Nr 15, poz. 91 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 45 i Nr 15, poz.
80) załącznik otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W decyzji nr 351 Komendanta Głównego Policji z
dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu programów
kursów specjalistycznych, stanowiących programy

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Załącznik do decyzji nr 219
Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia:
Lp.

Program

Podstawa prawna

program kursu specjalistycznego w zakresie techniki
kryminalistycznej – poziom zaawansowany

decyzja nr 728 Komendanta Głównego Policji z dnia 9
października 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 19,
poz. 138)

2.

program kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych

decyzja nr 820 Komendanta Głównego Policji z dnia 19
listopada 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 161)

3.

program kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki

decyzja nr 870 Komendanta Głównego Policji z dnia 5
grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 183)

4.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego
– poziom IV

decyzja nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 5
grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 197
i Nr 15, poz. 92 oraz z 2008 r. Nr 15, poz. 92)

5.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego
– poziom V

decyzja nr 885 Komendanta Głównego Policji z dnia 5
grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 198
i Nr 15, poz. 93 oraz z 2008 r. Nr 15, poz. 93)

6.

program kursu specjalistycznego z języka angielskiego
– poziom VI

decyzja nr 886 Komendanta Głównego Policji z dnia 5
grudnia 2007 r. (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 199
i Nr 15, poz. 94 oraz z 2008 r. Nr 15, poz. 94)

7.

program kursu specjalistycznego dla kandydatów na
ekspertów kryminalistyki

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)

8.

program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego
Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjnodochodzeniowych

9.

program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego
Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień
prewencyjnych

decyzja nr 116 Komendanta Głównego Policji z dnia 27
lutego 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 38)

1.
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10.

program kursu specjalistycznego w zakresie korzystania z
zasobów Systemu Informacyjnego Schengen

decyzja nr 138 Komendanta Głównego Policji z dnia 11
marca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 41)

11.

program kursu specjalistycznego z zakresu metodyki
nauczania

decyzja nr 355 Komendanta Głównego Policji z dnia 4
czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 74)

12.

program kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowoinformacyjnej w Policji

decyzja nr 388 Komendanta Głównego Policji z dnia 17
czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 77)

13.

program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynność na miejscu zdarzenia drogowego

decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 19
czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 78)

program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne

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)

15.

program kursu specjalistycznego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji

decyzja nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 10
lutego 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 16)

16.

program kursu specjalistycznego w zakresie metodyki
nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe

decyzja nr 440 Komendanta Głównego Policji z dnia 20
listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 79)

17.

program kursu specjalistycznego w zakresie języka angielskiego dla policjantów Centrum Dowodzenia Operacją oraz Centrum Wymiany Informacji powołanych do
zabezpieczenia EURO 2012

decyzja nr 107 Komendanta Głównego Policji z dnia 29
kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17)

18.

program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji

decyzja nr 200 Komendanta Głównego Policji z dnia 2
sierpnia 2010 r.

14.
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DECYZJA NR 220 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności
prasowo-informacyjnej w Policji
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 388 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego
dla
oficerów
prasowych
w zakresie wykonywania działalności prasowo-

-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 77)
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz
Szkole Policji w Słupsku.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

Poz. 50, 51
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DECYZJA NR 221 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych
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,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

poz. 118) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole
Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.”.

§1
W decyzji nr 797 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych
(Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 156 oraz z 2008 r. Nr 19,

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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DECYZJA NR 222 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
z zakresu taktyki i technik interwencji
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 878 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 191) § 2 otrzymuje
brzmienie:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole
Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile oraz
Szkole Policji w Słupsku.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

Poz. 52, 53

⎯ 305 ⎯

52
DECYZJA NR 223 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla negocjatorów policyjnych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§1
W decyzji nr 888 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych
(Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 200 oraz z 2008 r. Nr 12,
poz. 75) § 2 otrzymuje brzmienie:
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DECYZJA NR 224 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla policjantów w specjalności do spraw nieletnich
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 865 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego dla policjantów w specjalności do
spraw nieletnich (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 178) § 2
otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

Poz. 54, 55
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DECYZJA NR 225 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§1
W decyzji nr 398 Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego dla policjantów wykonujących
czynności na miejscu zdarzenia drogowego (Dz. Urz.
KGP Nr 12, poz. 78) § 2 otrzymuje brzmienie:
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DECYZJA NR 226 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji
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,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 218 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8,
poz. 37) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w Słupsku.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

Poz. 56, 57
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DECYZJA NR 227 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności
operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w Słupsku.”.

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,
Nr
221,
poz.
1644
oraz
z
2008
r.
Nr 180, poz. 1116) postanawia się, co następuje:

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W decyzji nr 300 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej
w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
(Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 52) § 2 otrzymuje brzmienie:

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów
w miesiącu czerwcu 2010 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
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,
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, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502,
Nr
201,
poz.
1540,
Nr
206,
poz.
1589
i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz.
620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

(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 policjanta 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 2010 r. wynosiło
3.744,93 zł.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 9

Poz. 58
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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w zarządzeniu nr 1058 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia Dz. Urz. KGP Nr 8,

poz. 30) w § 1 w pkt 1 w lit. f w tiret 3 i 4 zamiast wyrazu „niedopełnienia” powinien być wyraz „niepopełnienia”.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 9

104-123.

1-18.

Zarządzenia nr 1094/2010 do nr 1111/2010
Komendanta
Głównego
Policji
z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
19.
Zarządzenie nr 1112/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 22 lipca 2010 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
20-58. Zarządzenia nr 1113/2010 do nr 1151/2010
Komendanta
Głównego
Policji
z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
59.
Zarządzenie nr 1153/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 26 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej w Systemie BE-1.
60-71. Zarządzenia nr 1154/2010 do nr 1165/2010
Komendanta
Głównego
Policji
z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
72-103. Zarządzenia nr 1166/2010 do nr 1197/2010
Komendanta
Głównego
Policji
z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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124-150.

151-169.

170-186.

187-206.

207-218.

Zarządzenia nr 1198/2010 do nr
1217/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 1218/2010 do nr
1244/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 1245/2010 do nr
1263/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 1264/2010 do nr
1280/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 1281/2010 do nr
1300/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 1302/2010 do nr
1313/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
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Zarządzenia nr 1315/2010 do nr
1323/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1324/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 17 sierpnia 2010
r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 1325/2010 do nr
1353/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 1354/2010 do nr
1355/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Decyzja nr 196/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 30 lipca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania
grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 197/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania zespołu do opracowania propozycji zmian przepisów dotyczących norm należności w zakresie
sprzętu techniki policyjnej oraz sprzętu teleinformatycznego.
Decyzja nr 198/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru
przedmiotu zamówienia.
Decyzja nr 199/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura
Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 201/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r.
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do
udziału w kursie specjalistycznym dla policjantów – ekspertów pełniących służbę
w kontyngentach policyjnych.
Decyzja nr 204/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazi-

mierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta
Głównego Policji do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie.
265. Decyzja nr 205/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Komendanta Głównego Policji do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych czynności
w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw osobowych policjantów.
266. Decyzja nr 206/2010 Komendanta Głównego
Policji
z
dnia
6
sierpnia
2010
r.
w sprawie ćwiczenia dowódczo-sztabowego w
zakresie reagowania Policji w sytuacjach kryzysowych realizowanego w ramach cywilnego
komponentu polsko-amerykańskich ćwiczeń
antyterrorystycznych
pod
kryptonimem
„JACKAL STONE”.
267. Decyzja nr 207/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień
oraz podpisywania innych dokumentów dotyczących
uznawania
kwalifikacji
w zawodach regulowanych.
268. Decyzja nr 208/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu
wytycznych określających zasady postępowania z wycofanym z eksploatacji sprzętem niejawnego systemu łączności telegraficznej, jego
dokumentacją oraz dokumentami szyfrowymi.
269. Decyzja nr 210/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
270. Decyzja nr 211/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniająca
decyzję w sprawie udzielenia upoważnień do realizacji niektórych zadań w zakresie gospodarki
finansowej Komendy Głównej Policji oraz innych
podmiotów organizacyjnych podległych Komendantowi Głównemu Policji.
271. Decyzja nr 212/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powierzenia obowiązków
i odpowiedzialności głównemu księgowemu resortu oraz głównemu księgowemu jednostki.
272. Decyzja nr 213/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania zespołu do wdrożenia i uruchomienia Systemu Wspomagania Dowodzenia w Policji.
273. Decyzja nr 214/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie
udzielenia
pełnomocnictw
do
składania
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w imieniu Komendanta Głównego Policji
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
Decyzja nr 215/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania w imieniu Komendanta Głównego Policji zaświadczeń
uprawniających policjantów do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi Policji.
Decyzja nr 216 Z/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 sierpnia 2010 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania zespołu do
analizy zasadności zastosowania samolotu
klasy ultralekkiej dla realizacji zadań zlecanych
wydziałom techniki operacyjnej oraz wyboru
samolotu klasy ultralekkiej i wypracowania zasad jego stosowania.
Decyzja nr 218/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu
programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów zajmujących się problematyką związaną ze środowiskiem kibiców piłkarskich.
Decyzja nr 228/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

278. Decyzja nr 229/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjnego
Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
279. Decyzja nr 230/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów broni
przechowywanej w Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym KGP.
280. Decyzja nr 231/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej o kryptonimie „Generał” do
sprawy zabójstwa nadinsp. Marka Papały
i powołania pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do koordynacji działań Policji w tej
sprawie.
281. Decyzja nr 232/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu
przekształceń organizacyjnych komórek techniki kryminalistycznej w Policji.
282. Decyzja nr 233/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
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