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7
ZARZĄDZENIE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji
Na podstawie art. 12 ust. 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 zasady naliczeń etatów
Policji oraz etatów pracowników objętych
mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń, zwanych dalej „pracownikami Policji”, dla:
1) Komendy Głównej Policji;
2) komend wojewódzkich Policji, Komendy
Stołecznej Policji;
3) komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji;
4) komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji;
5) oddziałów prewencji Policji i samodzielnych
pododdziałów prewencji Policji;
6) samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji;
7) Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
8) szkół policyjnych;
9) ośrodków szkolenia Policji;
10) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi Policji”.
2. Do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przepisy
zarządzenia stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach o szkolnictwie wyższym.
3. Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przepisy zarządzenia stosuje się
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, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

w zakresie nieuregulowanym w przepisach o instytucjach badawczych.
4. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do etatów
Policji finansowanych na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
§2
1. Przez użyte w zarządzeniu określenia należy
rozumieć:
1) komendant Policji – Komendanta Głównego
Policji, komendanta wojewódzkiego Policji
i komendanta powiatowego Policji;
2) ogólna liczba etatów Policji – określoną
w ustawie budżetowej liczbę etatów Policji
przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji;
3) województwo – określony w ustawie o Policji terytorialny zasięg działania komendanta
wojewódzkiego Policji;
4) ogólna liczba etatów Policji w województwie
– liczbę etatów Policji przeznaczonych na
utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji wymienionych
w § 1 ust. 1 pkt 2-6 i 9, funkcjonujących
w województwie;
5) liczba etatów Policji w województwie – liczbę etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych w jednostkach
organizacyjnych Policji wymienionych w § 1
ust. 1 pkt 2-4, funkcjonujących w województwie;
6) powiat – określony w ustawie o Policji terytorialny zasięg działania komendanta powiatowego Policji;
7) liczba etatów Policji w powiecie – liczbę
etatów Policji przeznaczonych na utworzenie
stanowisk policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji wymienionych w § 1 ust. 1
pkt 3 i 4, z wyłączeniem komisariatów specjalistycznych Policji, funkcjonujących w
powiecie;
8) liczba etatów pracowników Policji – określony przez dysponenta części budżetowej poziom zatrudnienia pracowników Policji, na
który Policja otrzymała środki na wynagrodzenia w ustawie budżetowej.
2. Przepisy zarządzenia odnoszące się do:
1) województwa – stosuje się do terytorialnego
zasięgu działania Komendanta Stołecznego
Policji;

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 2

⎯ 43 ⎯

2) komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji – stosuje się do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy
Stołecznej Policji;
3) powiatu – stosuje się do terytorialnego zasięgu działania komendanta miejskiego i rejonowego Policji;
4) komendanta powiatowego Policji i komendy
powiatowej Policji – stosuje się do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej
Policji oraz komendanta rejonowego Policji i
komendy rejonowej Policji,
jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Rozdział 2
Zasady naliczeń etatów Policji
§3
1. Komendant Główny Policji, z ogólnej liczby etatów Policji, przeznacza:
1) nie mniej niż 80,0% etatów – do dyspozycji
komendantów wojewódzkich Policji;
2) do 8,6% – do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji;
3) do 3,2% – dla Komendy Głównej Policji;
4) do 6,97% – dla oddziałów prewencji Policji,
samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji;
5) do 1,0% – dla Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, szkół policyjnych oraz ośrodków szkolenia Policji;
6) do 0,13% – dla Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji;
7) do 0,1% – na utworzenie rezerwy etatowej
Komendanta Głównego Policji.
2. Szczegółowe wartości procentowe udziałów,
o których mowa w ust. 1, określa się z dokładnością setnych części procenta.
3. Liczby etatów wynikające ze szczegółowych
wartości procentowych udziałów, o których
mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych etatów.
4. Ustalenie niższych od maksymalnych wartości
procentowych udziałów wymienionych w ust. 1
pkt 2-6, zwiększa odpowiednio wartość procentową udziału wymienionego w ust. 1 pkt 1.
5. Decyzję w sprawie wykorzystania rezerwy etatowej, o której mowa w ust. 1 pkt 7, podejmuje
Komendant Główny Policji.
§4
1. Ustaloną liczbę etatów Policji, o której mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1, Komendant Główny Policji
przeznacza do dyspozycji komendantów wojewódzkich Policji, z wyłączeniem Komendanta
Stołecznego Policji, według następujących kryteriów:
1) ludność – 60% liczby etatów;
2) przestępczość – 30% liczby etatów;
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3) ludność w miastach liczących co najmniej
50 tysięcy mieszkańców – 5% liczby etatów;
4) obszar – 5% liczby etatów.
2. Naliczenia liczby etatów Policji w województwie
według kryteriów, o których mowa w ust. 1,
dokonuje się przy wykorzystaniu następujących
wskaźników udziału:
1) liczby ludności województwa w ogólnej liczbie ludności kraju – z liczby etatów określonej zgodnie z ust. 1 pkt 1;
2) poziomu przestępczości w województwie
w ogólnym poziomie przestępczości w kraju
– z liczby etatów określonej zgodnie z ust. 1
pkt 2;
3) liczby ludności w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w województwie w ogólnej liczbie ludności w miastach
liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w kraju – z liczby etatów określonej
zgodnie z ust. 1 pkt 3;
4) udziału wielkości obszaru województwa
w obszarze kraju – z liczby etatów określonej
zgodnie z ust. 1 pkt 4.
3. Przy ustalaniu wskaźników udziału, o których
mowa w ust. 2, przyjmuje się średnią wartość
danych z 4 ostatnich lat:
1) dla wskaźników, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 3 – danych statystycznych określających liczbę ludności faktycznie zamieszkałej,
publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny;
2) dla wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 2
– danych statystycznych określających liczbę
przestępstw stwierdzonych w zakończonych
postępowaniach przygotowawczych, publikowanych przez Komendę Główną Policji;
3) dla wskaźnika, o którym mowa w ust. 2
pkt 4 – danych statystycznych określających
odpowiednio obszar województw, publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
§5
Zależności dotyczące wartości procentowych,
o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1, sposób wykorzystania wskaźników, o których mowa
w § 4 ust. 2, a także sposób ustalania liczby
i ogólnej liczby etatów Policji w województwie,
określają wzory zamieszczone w załączniku do
zarządzenia.
§6
1. Komendant wojewódzki Policji, z przyznanej do
dyspozycji liczby etatów, ustala liczbę etatów
Policji dla:
1) komendy wojewódzkiej Policji;
2) komisariatów specjalistycznych Policji;
3) powiatów.
2. Ustalona liczba etatów Policji, z zastrzeżeniem § 8:
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1) dla komendy wojewódzkiej Policji – nie może
przekroczyć 14% ogólnej liczby etatów Policji w województwie;
2) dla Komendy Stołecznej Policji – nie może
przekroczyć 22% ogólnej liczby etatów przyznanych do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji;
3) do dyspozycji komendantów rejonowych Policji – nie może przekroczyć 45% etatów
przyznanych do dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji.
Do ustalonej liczby etatów Policji, o której
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie wlicza się etatów
policji sądowej oraz komórek właściwych
w sprawach konwojowych.
Ustalona liczba etatów Policji dla komisariatu
specjalistycznego Policji powinna zapewnić zrealizowanie
zakresu
działania
określonego
w przepisach w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
na obszarze działania tegoż komisariatu i być nie
mniejsza niż ustalony tymi przepisami normatyw
etatowy.
Ustaloną liczbę etatów Policji dla powiatów
komendant wojewódzki Policji dzieli pomiędzy
powiaty włączone do terytorialnego zasięgu jego działania.
Ustalona liczba etatów Policji w powiecie powinna zapewnić zrealizowanie zakresu działania
określonego dla komendy powiatowej Policji
w przepisach w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
Przed ustaleniem liczby etatów Policji, o których
mowa w ust. 1, komendant wojewódzki Policji
z liczby etatów Policji w województwie może
wydzielić dodatkowe etaty dla ośrodka szkolenia Policji funkcjonującego w terytorialnym zasięgu jego działania.

§7
1. Podział, o którym mowa w § 6 ust. 5, może
nastąpić przy wykorzystaniu kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz odpowiednio
wskaźników udziału, o których mowa w § 4
ust. 2. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku, gdy w danym roku jedno z kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1, nie ma zastosowania przy naliczaniu liczby etatów Policji,
jego wartość procentową należy przeznaczyć na
zwiększenie wartości pozostałych wskaźników
lub zastosować nowe kryterium.
§8
Za zgodą Komendanta Głównego Policji można
zwiększyć wartości procentowe, o których mowa
w § 6 ust. 2. Wniosek w tej sprawie powinien
zawierać szczegółowe uzasadnienie.
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§9
1. Komendant powiatowy Policji, w którego terytorialnym zasięgu działania funkcjonuje komisariat
Policji, w ramach przyznanej do dyspozycji liczby etatów, ustala liczbę etatów Policji dla:
1) komendy powiatowej Policji;
2) komisariatu Policji.
2. Do ustalania liczby etatów Policji dla komisariatów Policji § 6 ust. 4 i § 7 stosuje się odpowiednio.
§ 10
Liczba etatów Policji, przeznaczonych dla służby
wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym wynosi nie
więcej niż 3,6% ogólnej liczby etatów Policji w
województwie.
§ 11
1. Liczbę etatów Policji dla komórek organizacyjnych szkoły policyjnej ustala się:
1) dla komórek dydaktycznych – na podstawie
liczby miejsc dla słuchaczy w tej szkole oraz
realizowanych przez szkołę programów szkoleń zawodowych oraz programów nauczania, o których mowa w przepisach
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji;
2) dla pozostałych komórek – w zależności od
zapotrzebowania na etaty Policji.
2. Ogólną liczbę etatów Policji szkoły policyjnej
stanowi suma etatów, o których mowa w ust. 1,
powiększona o 3 etaty Policji przeznaczone dla
komendanta szkoły i zastępców komendanta
szkoły.
§ 12
1. Naliczenia etatów Policji dokonuje w każdym
roku komórka organizacyjna właściwa w sprawach organizacji Policji:
1) Komendy Głównej Policji – do dnia 15 czerwca;
2) komendy wojewódzkiej Policji – do dnia
15 lipca;
3) komendy powiatowej Policji – do dnia
15 sierpnia.
2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, sporządza informację zbiorczą
z dokonanych naliczeń etatów Policji i przedkłada niezwłocznie do zatwierdzenia właściwemu
komendantowi Policji.
3. Komendant Policji zatwierdza informację, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania oraz podejmuje decyzję o zmianie
liczby etatów Policji albo o pozostawieniu jej
bez zmian.
4. Przy zmianie liczby etatów Policji uwzględnia się
wyłącznie etaty będące wakatami w dniu sporządzenia informacji zbiorczej z dokonanych
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naliczeń etatów albo liczbę tych etatów, ustaloną przez właściwego komendanta Policji.
5. Informację o liczbie etatów Policji, ustalonej
zgodnie z § 6 ust. 1 i 7, komendant wojewódzki
Policji przesyła niezwłocznie do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach organizacji Policji Komendy Głównej Policji.
§ 13
1. W przypadku uchwalenia przez Sejm ustawy
budżetowej w innym kształcie niż wynikający
z projektu złożonego przez Radę Ministrów albo
dokonania jej zmiany w trakcie roku budżetowego, korekty naliczeń etatów Policji dokonuje
się niezwłocznie po opublikowaniu ustawy budżetowej lub jej zmiany. Przepis § 12 ust. 2 i 3
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że
w przypadku dokonania zmiany ustawy budżetowej w trakcie roku budżetowego nowe liczby
etatów Policji obowiązują od dnia wejścia w życie tej zmiany.
2. O zasadach stosowanych przy dokonywaniu
korekty, o której mowa w ust. 1, decyduje Komendant Główny Policji.
Rozdział 3
Zasady naliczeń etatów pracowników Policji
§ 14
1. Komendant Główny Policji ustala liczbę etatów
pracowników Policji dla:
1) Komendy Głównej Policji;
2) województw;
3) szkół policyjnych;
4) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
2. Komendant wojewódzki Policji, w ramach liczby
etatów określonej w ust. 1 pkt 2, ustala liczbę
etatów pracowników Policji dla:
1) komendy wojewódzkiej Policji;
2) komisariatów specjalistycznych Policji;
3) oddziałów prewencji Policji i samodzielnych
pododdziałów prewencji Policji;
4) samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji;
5) ośrodka szkolenia Policji;
6) powiatów.
3. Komendant powiatowy Policji, na którego obszarze działania funkcjonuje komisariat Policji,
w ramach liczby etatów określonej w ust. 2
pkt 6, ustala liczbę etatów pracowników Policji
dla:
1) komendy powiatowej Policji;
2) komisariatu Policji.
§ 15
1. Projekt podziału liczby etatów pracowników
Policji opracowuje w każdym roku komórka organizacyjna właściwa w sprawach finansów

w porozumieniu z komórką organizacyjną właściwą w sprawach organizacji Policji Komendy
Głównej Policji i komendy wojewódzkiej Policji
w terminie określonym przez dysponenta części
budżetowej.
2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez dysponenta
części budżetowej liczby etatów pracowników
Policji, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, właściwej w sprawach
finansów, przesyła zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji podział liczby etatów
kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej
w sprawach organizacji Policji Komendy Głównej Policji.
3. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
§ 16
Do ustalania liczby etatów pracowników Policji
i jej korekty można stosować przepisy § 4. Przepis
§ 3 ust. 3, § 7 ust. 2 oraz § 9 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Sposób określania liczby etatów Policji
oraz liczby etatów pracowników Policji
§ 17
1. Liczbę etatów Policji oraz termin jej obowiązywania, określa w drodze zarządzenia organizacyjnego:
1) Komendant Główny Policji dla Komendy
Głównej Policji, oddziałów prewencji Policji i
samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, szkół policyjnych oraz województw w podziale na części przeznaczone
do dyspozycji:
a) komendanta wojewódzkiego Policji,
b) komendantów powiatowych Policji;
2) komendant wojewódzki Policji dla:
a) komendy wojewódzkiej Policji, komisariatów
specjalistycznych Policji oraz powiatów;
b) ośrodka szkolenia Policji w przypadku
określonym w § 6 ust. 7.
2. Liczbę etatów pracowników Policji oraz termin
jej obowiązywania, określa w drodze zarządzenia organizacyjnego:
1) Komendant Główny Policji – dla Komendy
Głównej Policji, szkół policyjnych oraz województw w podziale na części przeznaczone
do dyspozycji:
a) komendanta wojewódzkiego Policji,
b) komendantów powiatowych Policji;
2) komendant wojewódzki Policji – dla komendy
wojewódzkiej Policji, oddziałów prewencji
Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów
antyterrorystycznych Policji, komisariatów
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specjalistycznych Policji, ośrodków szkolenia
Policji oraz powiatów.
3. Zarządzenie
organizacyjne
sporządza
się
w trzech egzemplarzach. Egzemplarze zarządzenia organizacyjnego przechowują:
1) egzemplarz nr 1 – komórka organizacyjna
właściwa w sprawach organizacji Policji obsługująca komendanta Policji, który wydał
zarządzenie;
2) egzemplarz nr 2 – komórka organizacyjna
właściwa w sprawach organizacji Policji obsługująca komendanta Policji na obszarze działania
którego funkcjonuje jednostka organizacyjna Policji, której zarządzenie dotyczy;
3) egzemplarz nr 3 – komórka organizacyjna
właściwa w sprawach finansów obsługująca
komendanta Policji, który wydał zarządzenie.
4. Liczbę etatów Policji oraz liczbę etatów pracowników Policji można określić w jednym zarządzeniu organizacyjnym albo w odrębnych
zarządzeniach organizacyjnych.
5. Przesunięć pomiędzy częściami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 2 pkt 1
lit. a i b, dokonuje się na wniosek komendanta
wojewódzkiego Policji.
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§ 19
Do czasu powołania Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji procentowy udział, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, zwiększa odpowiednio udział, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
§ 20
Zarządzenia organizacyjne wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 21, zachowują moc w zakresie, w jakim nie są sprzeczne
z niniejszym zarządzeniem.
§ 21
Traci moc zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 13, poz. 146 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 2).
§ 22
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 18
Pierwszego naliczenia zgodnego z przepisami
niniejszego zarządzenia dokonuje się niezwłocznie
po jego wejściu w życie.
Załącznik do zarządzenia nr 88
Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 lutego 2011 r. (poz. 7)
ZALEŻNOŚCI DOTYCZĄCE WARTOŚCI PROCENTOWYCH UDZIAŁU JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POLICJI, WOJEWÓDZTW ORAZ ETATÓW PRZYZNANYCH DO DYSPOZYCJI
KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI, A TAKŻE REZERWY ETATOWEJ KOMENDANTA
GŁÓWNEGO POLICJI W OGÓLNEJ LICZBIE ETATÓW POLICJI ORAZ SPOSÓB WYKORZYSTANIA
WSKAŹNIKÓW UDZIAŁU ODPOWIADAJĄCYCH KRYTERIUM STOSOWANYM W NALICZENIACH
ETATÓW POLICJI, A TAKŻE SPOSÓB USTALANIA LICZBY I OGÓLNEJ LICZBY ETATÓW POLICJI
W WOJEWÓDZTWIE
1. Ogólna liczba etatów Policji, zwana dalej „E”, stanowi sumę:
1) E = ET + EKSP + E(OPP + AT) + E( SP + OSzP) + EKGP + ECLKP + ER,
gdzie:
ET – oznacza sumę etatów Policji komend wojewódzkich Policji, komend powiatowych Policji oraz
komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji funkcjonujących w województwach,
EKSP – oznacza sumę etatów Policji Komendy Stołecznej Policji, komend rejonowych Policji, komisariatów Policji i komisariatów specjalistycznych Policji oraz komend powiatowych Policji funkcjonujących w terytorialnym zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji,
E(OPP + AT) – oznacza sumę etatów Policji oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji,
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E(SP + OSzP) – oznacza sumę etatów Policji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych
i ośrodków szkolenia Policji,
EKGP – oznacza liczbę etatów Policji Komendy Głównej Policji,
ECLKP – oznacza liczbę etatów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
ER – oznacza liczbę etatów Policji stanowiących rezerwę etatową Komendanta Głównego Policji;
2) ET = EL + EP + EM + EO,
gdzie:
EL – oznacza liczbę etatów Policji według kryterium liczby ludności (EL = 60% ET),
EP – oznacza liczbę etatów Policji według kryterium poziomu przestępczości (EP = 30% ET),
EM – oznacza liczbę etatów Policji według wskaźnika liczby ludności w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców (EM = 5% ET),
EO – oznacza liczbę etatów Policji według kryterium wielkości obszaru (EO = 5% ET).
2. Dla liczby etatów Policji w województwie Ew zachodzi związek:
EW = ELw + EPw + EMw + EOw,
gdzie:
ELw – oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika ludności (ELw = EL•Lw/Lk,
gdzie Lw – ludność województwa, Lk – ludność kraju),
EPw – oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika przestępczości (EPw =
EP•Pw/Pk, gdzie Pw – liczba przestępstw w województwie, Pk – liczba przestępstw w kraju),
EMw – oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika liczby ludności w miastach
liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców (EMw = EM•LMw/LMk, gdzie LMw – ludność miast
liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców w województwie, LMk – ludność miast liczących co
najmniej 50 tysięcy mieszkańców w kraju),
EOw – oznacza liczbę etatów Policji w województwie według wskaźnika obszaru (EOw = EO•Ow/Ok,
gdzie Ow – obszar województwa, Ok – obszar kraju).
3. Dla ogólnej liczby etatów Policji w województwie zachodzi związek:
EWogólna = EW + E(OPP + AT)w + E(OSzP)w,
gdzie:
EWogólna – oznacza ogólną liczbę etatów Policji w województwie,
E(OPP + AT)w – oznacza sumę liczby etatów Policji: oddziału prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji,
E(OSzP)w – oznacza liczbę etatów Policji ośrodka szkolenia Policji.

8
ZARZĄDZENIE NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 lutego 2011 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)

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, Nr 127,

§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) w § 1:

2)

poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.
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, Nr 5, poz. 23 i Nr 15, poz. 72.
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a) w ust. 1 po wyrazach „szkoły policyjnej,”
dodaje się wyrazy „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jako jednostki organizacyjnej Policji przepisy zarządzenia stosuje się
w zakresie nieuregulowanym przepisami
o instytutach badawczych.”;
w § 2:
a) w pkt 1 po wyrazach „szkołę policyjną,”
dodaje się wyrazy „Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji,”,
b) w pkt 2 po wyrazach „komendanta szkoły
policyjnej” średnik zastępuje się przecinkiem
i dodaje się wyrazy „Dyrektora Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji;”,
c) w pkt 8 po lit. e średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) stanowisko, na którym zatrudnia się pracownika w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji – na podstawie
przepisów o instytucjach badawczych;”;
w § 3 w ust. 3 po wyrazach „Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie” dodaje się wyrazy „oraz
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji”;
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Dyrektor Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji na zasadach określonych w przepisach o instytutach badawczych tworzy, likwiduje lub przekształca
komórki organizacyjne wskazane w regulaminie
organizacyjnym
Centralnego
Laboratorium
Kryminalistycznego Policji.”;
w § 13:
a) w ust. 1:
− pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) generałów oraz oficerów starszych i
młodszych – 20%;
2) aspirantów, podoficerów i szeregowych – 80%.”,
− uchyla się pkt 3,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku utworzenia w korpusie
generałów oraz oficerów starszych i młodszych stanowisk policyjnych w liczbie
mniejszej niż wynikające z proporcji, o której
mowa w ust. 1, można o powstałą różnicę
zwiększyć liczbę stanowisk policyjnych
w korpusie aspirantów, podoficerów i szeregowych.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Proporcje między liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych korpusach
a ogólną liczbą stanowisk policyjnych
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych, Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Policji i ośrodkach szko-

Poz. 8

lenia Policji ustala, zgodnie z właściwością,
Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej,
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji lub komendant wojewódzki Policji, w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji.”;
6) w § 14 w ust. 1:
a) w pkt 1 po wyrazie „kancelarię,” dodaje się
wyrazy „oddział kancelarii,”,
b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji do realizacji zadań w zakresie administracji i gospodarki – jako:
wydział, sekcję, referat, ogniwo, kancelarię,
zespół i jednoosobowe stanowisko;”;
7) w § 15:
a) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) referatu – 8,
4) ogniwa – 6;”,
b) w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) w Centralnym Laboratorium kryminalistycznym Policji – kancelarii.”;
8) w § 16 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole
policyjnej i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,”;
9) w § 19:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „przestępstw
niewykrytych,” dodaje się wyrazy „przestępstw w ruchu komunikacyjnym,”,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Komórkę o nazwie „przestępstw w ruchu komunikacyjnym” tworzy się wyłącznie
jako komórkę niższego szczebla w komórce
o nazwie „kryminalna” lub „dochodzeniowo-śledcza.”;
10) w § 25:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Dyrektor Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji w odniesieniu do
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.”,
b) w ust. 2 po wyrazach „Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie” dodaje się wyrazy „i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji”;
11) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Komendanta Głównego Policji – w odniesieniu do jednostek Policji, o których mowa
w § 25 ust. 1 pkt 2 i 4-6;”;
12) w § 28:
a) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) tworzenie warunków do techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu
zapobiegania i zwalczania przestępczości;”,
b) pkt 29 otrzymuje brzmienie:
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„29) koordynowanie opracowywania programów szkolenia i programów nauczania,
opracowywanie pakietów egzaminacyjnych
oraz nadzorowanie przebiegu szkoleń oraz
kursów i innych form doskonalenia zawodowego, a także kończących je egzaminów;”,
c) pkt 42 otrzymuje brzmienie:
„42) realizacja zadań w zakresie budżetu,
rachunkowości oraz związanych z tym
czynności, wynikających z przepisów prawa
finansowego – stosownie do posiadanych
uprawnień dysponenta środków budżetu
państwa;”,
d) pkt 43 otrzymuje brzmienie:
„43) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej
i gospodarowania mieniem w jednostkach
Policji, a także w instytucji gospodarki budżetowej – Centrum Usług Logistycznych,
nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji, jak również sprawności działania
tych jednostek;”,
e) pkt 50 otrzymuje brzmienie:
„50) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP i Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Policji zadań z obszarów
opieki psychologicznej i psychoedukacji,
psychologii zarządzania zasobami ludzkimi,
a także psychologii policyjnej stosowanej;”,
f) pkt 52 otrzymuje brzmienie:
„52) zapewnienie przestrzegania w Policji
przepisów o ochronie informacji niejawnych
oraz o ochronie danych osobowych, tworzenie
w
tym
zakresie
standardów
i kontrolowanie ich stosowania;”;
13) w § 29 w ust. 1 w pkt 32:
a) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) realizację zadań w zakresie budżetu, rachunkowości oraz związanych z tym czynności, wynikających z przepisów prawa
finansowego – stosownie do posiadanych
uprawnień dysponenta środków budżetu
państwa,”,
b) lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej
i gospodarowania mieniem w jednostkach
Policji nadzorowanych przez komendanta
wojewódzkiego Policji,”,
c) lit. p otrzymuje brzmienie:
„p) zapewnianie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących
w tym zakresie standardów i kontrolowanie
ich stosowania,”;
14) w § 30 w ust. 1 w pkt 25 lit. k otrzymuje
brzmienie:
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„k) zapewnianie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie
danych osobowych oraz obowiązujących
w tym zakresie standardów i kontrolowanie ich
stosowania,”;
15) w § 31 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zapewnianie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie
danych osobowych oraz obowiązujących
w tym zakresie standardów;”;
16) w § 32 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udział w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym wspólnie
przez kilka jednostek Policji lub komórek
tych jednostek;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) opracowywanie projektów programów
szkolenia i programów nauczania;”,
c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4d w brzmieniu:
„4a) koordynowanie prac związanych
z opracowywaniem procedur funkcjonowania i efektywnym wykorzystaniem Systemu
Elektronicznego Wspomagania Nauczania
w Policji;
4b) prowadzenie pomiaru efektywności
szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji;
4c) wypracowywanie procedur i narzędzi
służących usprawnianiu systemu szkolenia
i doskonalenia zawodowego;
4d) opracowywanie i doskonalenie narzędzi
wykorzystywanych przy monitorowaniu procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego
oraz do identyfikowania potrzeb szkoleniowych w aspekcie osobowym i merytorycznym;”,
d) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) analizowanie systemów kształcenia
krajowych i zagranicznych formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu
doskonalenia systemu szkolnictwa policyjnego;”,
e) po pkt 7 dodaje się pkt 7a:
„7a) opracowywanie analiz i sprawozdań
z obszaru działalności szkoleniowej Policji
w zakresie realizowanych zadań;”,
f) w pkt 8 lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) zapewnienie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących
w tym zakresie standardów,”;
17) w § 33 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udział w pracach zespołów programowych opracowujących projekty programów
szkolenia i programów nauczania oraz
w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym wspólnie przez kilka
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jednostek Policji lub komórek tych jednostek;”,
b) w pkt 7:
− lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) realizowanie zadań w zakresie budżetu,
rachunkowości oraz związanych z tym
czynności, wynikających z przepisów
prawa finansowego – stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa,”,
− lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) zapewnianie przestrzegania przepisów
o
ochronie
informacji
niejawnych,
o ochronie danych osobowych oraz
obowiązujących w tym zakresie standardów,”;
18) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:
„§ 33a. 1. Do zakresu działania Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji jako
jednostki Policji należy w szczególności:
1) utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych, w tym obsługa
międzynarodowej wymiany danych DNA
oraz danych daktyloskopijnych;
2) wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych o szczególnie wysokim stopniu
skomplikowania, wymagających unikatowej aparatury badawczej, szczególnej
wiedzy i umiejętności, lub mających charakter odwoławczy, na potrzeby postępowań prowadzonych przez jednostki
Policji;
3) wspieranie procesu doskonalenia zawodowego kandydatów na ekspertów
i techników kryminalistyki;
4) nadawanie policjantom i pracownikom
Policji uprawnień do samodzielnego
opracowywania ekspertyz kryminalistycznych i wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych
oraz weryfikowanie tych uprawnień;
5) określanie standardów jakości pracy policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
oraz ich wspieranie we wdrażaniu systemu zarządzania jakością, a także monitorowanie
efektów
wprowadzanych
rozwiązań;
6) wykonywanie zadań krajowych punktów
kontaktowych do spraw wymiany danych o profilach DNA oraz dostępu do
danych referencyjnych ze zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej;
7) realizowanie zadań służby wspomagającej przez:
a) zapewnienie pomocy prawnej Dyrektorowi
Centralnego
Laboratorium
Kryminalistycznego Policji,

Poz. 8

b) wykonywanie zadań w zakresie spraw
osobowych policjantów i pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
c) realizację zadań w zakresie gospodarki
finansowej Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji w ramach
dotacji z budżetu państwa i przychodów własnych oraz wykonywanie
związanych z tym czynności wynikających z przepisów o rachunkowości
i innych przepisów prawa finansowego,
d) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej i gospodarowania mieniem
w komórkach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
e) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego,
prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki
żywnościowej, mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzowskiej, a także w zakresie spraw socjalnych,
f) nadzór nad eksploatacją i technicznym
utrzymaniem sprzętu komputerowego
oraz organizacją i rozwojem systemów
przetwarzania danych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
g) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego
przekazu, o zamierzeniach i działaniach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
h) podejmowanie działań związanych
z kreowaniem pozytywnego wizerunku Policji w relacjach z otoczeniem
wewnętrznym i zewnętrznym,
i) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji,
j) zapewnianie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych,
o ochronie danych osobowych oraz
obowiązujących w tym zakresie standardów,
k) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,
l) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.
2. Zakres działania Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji jako instytutu badawczego określają przepisy o instytutach
badawczych.”;
19) § 34 otrzymuje brzmienie:
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„§ 34. 1. Do zakresu działania ośrodka szkolenia Policji należy w szczególności:
1) organizowanie i prowadzenie:
a) szkoleń zawodowych dla policjantów,
od ukończenia których jest uzależnione nabycie kwalifikacji zawodowych
podstawowych,
b) doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników ośrodka,
c) szkoleń dla pracowników instytucji
nadzorowanych przez Policję, w przypadkach określonych przez Komendanta
Głównego
Policji
lub
właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;
2) udział w:
a) pracach zespołów programowych
opracowujących projekty programów
szkolenia i programów nauczania,
b) doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym wspólnie
przez kilka jednostek Policji lub komórek tych jednostek oraz dla policjantów województwa, w którym ośrodek
ma siedzibę;
3) opracowywanie propozycji zadań testowych do pakietów egzaminacyjnych
tworzonych na potrzeby szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów;
4) współpraca z jednostkami szkoleniowymi
Policji oraz instytucjami i placówkami
dydaktycznymi województwa w zakresie
niezbędnym dla prawidłowej realizacji
zadań;
5) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny
pracy;
6) zapewnienie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów.
2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji
można odstąpić od realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a.”;
20) w § 35 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) zapewnianie przestrzegania przepisów
o ochronie informacji niejawnych, o ochronie
danych osobowych oraz obowiązujących
w tym zakresie standardów.”;
21) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

Poz. 8

a) w rozdziale 1:
− w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w komendzie wojewódzkiej Policji,
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej i Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Policji – w dwóch
egzemplarzach, drugi egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce właściwej
w sprawach organizacji Policji KGP;”,
− w ust. 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji – dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.”,
b) w rozdziale 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) 31 grudnia 2011 r. – wymienione w tiret trzecie.”.
§2
Komendanci Policji właściwi do dokonania
zmian w etatach jednostek Policji dostosują struktury etatowe jednostek do wymogów określonych
w zarządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym zarządzeniem oraz dokonują
zmian w ich etatach w terminie do dnia 31 grudnia
2011 r.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 12 lit. b oraz pkt 16 lit. a–e, które
wchodzą w życie z mocą od dnia 1 czerwca
2010 r.;
2) § 1 pkt 12 lit. d, który wchodzi w życie z mocą
od dnia 21 grudnia 2010 r.;
3) § 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. a i b oraz pkt 17
lit. b tiret pierwsze, które wchodzą w życie
z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.;
4) § 1 pkt 1–4, pkt 5 lit. c, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b,
pkt 8, 10 I 11, pkt 12 lit. a i e, pkt 18 oraz
pkt 21 lit. a, które wchodzą w życie z dniem
1 kwietnia 2011 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji
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 Stołecznej Policji nadaje się statut,
stanowiący załącznik do zarządzenia.

1)

§2
Traci moc zarządzenie nr 211 Komendanta
Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Stołecznej Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 42).
§2
Zarządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

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,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik do zarządzenia nr 93
Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. 9)
STATUT
KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI
§1
1. Komenda Stołeczna Policji, zwana dalej „Komendą”, zapewnia obsługę Komendanta Stołecznego Policji, zwanego dalej „Komendantem”.
2. Komenda działa na postawie 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 miasto stołeczne Warszawa.
§4
Obszarem działania Komendy jest obszar miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego,
legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

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, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i nr 240, poz. 1620.
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Poz. 9

§5
Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierowcy podlegają
Komendantowi, a mianowicie:
1) Komenda Rejonowa Policji Warszawa I;
2) Komenda Rejonowa Policji Warszawa II;
3) Komenda Rejonowa Policji Warszawa III;
4) Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV;
5) Komenda Rejonowa Policji Warszawa V;
6) Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI;
7) Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII;
8) Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach;
9) Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim;
10) Komenda Powiatowa Policji w Legionowie;
11) Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim;
12) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim;
13) Komenda Powiatowa Policji w Otwocku;
14) Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie;
15) Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie;
16) Komenda Powiatowa Policji w Wołominie;
17) Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie;
18) Komisariat Policji Metra Warszawskiego;
19) Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie;
20) Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie;
21) Oddział Prewencji Policji w Warszawie.
§6
Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Stołeczna Policji”.
§7
1. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań
cych z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego, w
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na
o którym mowa w § 4.
2. Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji
działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

wynikająsprawach
obszarze,
i zakresu

§8
1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego Komendy
i 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.
§9
Funkcje, strukturę organizacyjną, organizację kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy określa regulamin Komendy.
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ZARZĄDZENIE NR 187 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 lutego 2011 r.
uchylające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania przez Policję zadań
w zakresie postępowania z zainstalowanymi na śmigłowcach typu Mi-8
sygnalizatorami oblodzenia zawierającymi izotop Sr-90/Y-90
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)

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, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

§1
Uchyla się zarządzenie nr 816 Komendanta
Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie form i metod wykonywania przez Policję zadań
w zakresie postępowania z zainstalowanymi na
śmigłowcach typu Mi-8 sygnalizatorami oblodzenia
zawierającymi izotop Sr-90/Y-90 (Dz. Urz. KGP
Nr 13, poz. 84).
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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ZARZĄDZENIE NR 271 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie likwidacji Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu
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:

niem 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”.

§1
Z dniem 31 marca 2011 r. likwiduje się Ośrodek
Szkolenia Policji w Poznaniu, utworzony zarządze-

§2
1. Etaty uzyskane z likwidacji ośrodka pozostawia
się w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Poznaniu.
2. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu,
podejmie decyzję w zakresie rozdziału zadań
realizowanych dotychczas w ośrodku, a będących w jego kompetencji na komórki organizacyjne w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu.

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, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

§3
1. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
w terminie 5 dni od wejścia w życie zarządzenia
powoła zespół do realizacji zadań związanych
z likwidacją ośrodka.
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2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 1,
należy w szczególności:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji składników
majątkowych likwidowanego ośrodka,
2) przygotowanie propozycji:
a) wykorzystania mienia, z wyłączeniem
części nieruchomości przekazanych w formie użyczenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług
Logistycznych”,
b) wykorzystania zasobów dydaktycznych,
c) rozstrzygnięć spraw kadrowych policjantów i pracowników ośrodka.

podstawie propozycji zespołu, podejmie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.
§5
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
z dniem 1 kwietnia 2011 r. dostosuje strukturę
i zadania Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
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 przeznaczenia
składników majątku z likwidowanego ośrodka, na
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ZARZĄDZENIE NR 274 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
§1
W zarządzeniu nr 749 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 6,
poz. 20 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. d,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. GSP KGP, Gabinet Komendanta Głównego Policji, ZAW KGP, Zespół Prasowy
oraz KCIK KGP są komórkami organizacyjnymi równorzędnymi biurom KGP,
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, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

2)

3)
4)

5)

o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–c i e,
pkt 2 lit. a,b i d, pkt 3 lit b–h i pkt 4.”;
w § 12 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„3. Zarząd I realizuje swoje zadania w KGP,
Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku,
Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
Policji oraz na terenie województw:”;
uchyla się § 13;
w § 19 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) koordynowanie realizacji zadań z zakresu
kontroli zarządczej w KGP.”;
§ 23 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadaniem BŁiI KGP jest:
1) projektowanie, organizowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych, zgodnie ze
zgłaszanymi potrzebami komórek organizacyjnych KGP i Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego
Policji,
w tym dostarczanie narzędzi, technik
i metod wspierających pracę służb Policji, a także umożliwiających współdziałanie Policji z innymi podmiotami
krajowymi i zagranicznymi;
2) utrzymywanie systemów telekomunikacyjnych i informatycznych przetwarzających informacje uzyskiwane na
potrzeby Policji, Krajowego Systemu Informatycznego oraz współpracy międzynarodowej;
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3) weryfikowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, wdrożonych rozwiązań w odniesieniu do rzeczywistych
potrzeb użytkowników w obszarze elektronicznego wytwarzania, przechowywania, przesyłania i przetwarzania
danych;
4) wykonywanie zadań w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania KSI
oraz zapewnienia sprawnego działania
i bezpieczeństwa SIS w ramach modułu
krajowego;
5) realizacja i koordynacja zadań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa systemów
i
sieci
teleinformatycznych
projektowanych,
organizowanych,
wdrażanych i utrzymywanych przez biuro, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP oraz
jednostkami Policji;
6) realizacja zadań wynikających z powierzenia Komendantowi Głównemu Policji
wykonywania zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112
„OST 112”;
7) identyfikowanie nowych obszarów badawczych w zakresie bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz ich implementowanie na potrzeby służb policyjnych;
8) uczestnictwo w planowaniu zamówień
publicznych wynikających z zadań biura
oraz zawieranie umów cywilnoprawnych w tym zakresie;
9) wykonywanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji, stosownie do zakresu zadań
określonych w odrębnych przepisach.
2. W skład biura wchodzi:
1) kierownictwo:
a) dyrektor biura,
b) zastępcy dyrektora biura;
2) Wydział Projektowania Systemów Informatycznych;
3) Wydział Projektowania Infrastruktury
Teleinformatycznej;
4) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych;
5) Wydział Realizacji Projektów Teleinformatycznych;
6) Wydział Utrzymania Systemów Informatycznych;
7) Wydział Utrzymania Infrastruktury Teleinformatycznej;
8) Wydział Obsługi Końcowego Użytkownika;
9) Wydział Poczty Specjalnej;
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10) Wydział Analiz i Obsługi;
11) Zespół Wsparcia Programistycznego;
12) Zespół Obsługi Prawnej;
13) Jednoosobowe Stanowisko do spraw
Koordynacji Przedsięwzięć Teleinformatycznych.
3. Zadania komórek organizacyjnych biura
określa załącznik nr 15 do zarządzenia.”;
6) w § 29 w ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 8a
w brzmieniu:
„8a) Wydział Przetwarzania Informacji Niejawnych;”
7) w § 31 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10)
wykonywanie
zadań
określonych
w porozumieniu o współpracy między KGP
a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
Policji,
zawartym
między
Komendantem
Głównym Policji i Dyrektorem Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
11) wykonywanie zadań z zakresu kontroli
zarządczej.”;
8) załącznik nr 1 do otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
9) w załączniku nr 4:
a) w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) ewidencjonowanie dokumentów, które
uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta;”,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) projektowanie usprawnień w funkcjonowaniu biura i planowanie jego rozwoju
oraz realizowanie zadań z zakresu spraw
organizacyjnych;”;
10) uchyla się załącznik nr 5;
11) w załączniku nr 11 w ust. 1 w pkt 12 kropkę
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13
w brzmieniu:
„13) wykonywanie zadań związanych z koordynowaniem kontroli zarządczej, w tym
przygotowywanie informacji o stanie kontroli
zarządczej w KGP, oraz realizowanie zadań
z tego obszaru w biurze.”;
12) w załączniku nr 12:
a) w ust. 3:
− pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) koordynowanie i monitorowanie
realizacji w jednostkach organizacyjnych
Policji szkolenia strzeleckiego i działalności z zakresu utrzymywania przez
policjantów sprawności fizycznej oraz
prowadzenie
szkolenia
strzeleckiego
i testu sprawności fizycznej dla policjantów KGP, pełniących służbę na
terenie miasta stołecznego Warszawy,
i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;”,
− w pkt 14 kropkę zastępuje się śred-
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nikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) określanie standardów i procedur
szkoleń okresowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanie i prowadzenie tych szkoleń dla
policjantów i pracowników KGP”,
b) w ust. 4 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) realizowanie w KGP i Centralnym
Laboratorium
Kryminalistycznym
Policji
zadań z obszarów psychologii zarządzania
zasobami ludzkimi, opieki psychologicznej
i psychoedukacji oraz psychologii policyjnej
stosowanej;
6) prowadzenie w KGP i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji zajęć
w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.”;
13) załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
14) w załączniku nr 18:
a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują w brzmienie:
„2) prowadzenie centralnej ewidencji archiwalnej Policji w zakresie materiałów
archiwalnych przechowywanych wieczyście
oraz akt osobowych zwolnionych policjantów i pracowników KGP oraz Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
3) przyjmowanie, gromadzenie przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
przekazywanych przez komórki organizacyjne KGP i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;”,
b) w ust. 4:
− pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przyjmowanie, przechowywanie,
ekspedycja materiałów zawierających
informacje niejawne dotyczące KGP oraz
materiałów zawierających informacje
niejawne o klauzuli „ściśle tajne” i „tajne”
dotyczące Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji;”,
− pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) koordynowanie archiwizowania dokumentów niejawnych KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji, w tym opiniowanie protokołów
brakowania dokumentów niejawnych kategorii „BC” niepodlegających archiwazacji;”,
− pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) bieżące rozliczanie policjantów i pracowników KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z posiadanych dokumentów niejawnych;”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

W porozumieniu

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Jerzy Miller
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Załączniki do zarządzenia nr 274
Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 marca 2011 r.
Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2

Zadania komórek organizacyjnych BŁiI KGP
1. Wydział Projektowania Systemów Informatycznych:
1) określanie kierunków rozwoju, założeń i zadań inwestycyjnych w zakresie wdrażania w Policji
nowych technologii informatycznych;
2) identyfikowanie i analizowanie potrzeb Policji, dotyczących budowy systemów informatycznych
oraz wyposażenia jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt informatyczny i oprogramowanie;
3) opracowywanie koncepcji, specyfikacji i wymagań technicznych rozwiązań informatycznych planowanych do wdrożenia w Policji;
4) opiniowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, koncepcji, założeń oraz studium wykonalności rozwiązań informatycznych
planowanych do wdrożenia przez jednostki Policji;
5) opracowywanie projektów zasad organizacji i użytkowania systemów informatycznych Policji,
w tym procedur, wytycznych, standardów oraz systemowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie informatyki;
6) opracowywanie zasad prowadzenia projektów informatycznych w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych celów przedsięwzięcia w terminie, przy określonych kosztach i wymaganej jakości;
7) identyfikowanie nowych obszarów badawczych w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ich implementowanie na potrzeby służb policyjnych.
2. Wydział Projektowania Infrastruktury Teleinformatycznej:
1) określanie zasad organizacji i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej Policji, w tym procedur, standardów oraz systemowych rozwiązań organizacyjnych;
2) opracowywanie koncepcji rozwoju systemów teleinformatycznych Policji w zakresie infrastruktury
teleinformatycznej;
3) określanie założeń inwestycyjnych, projektów rozbudowy i modernizacji w zakresie infrastruktury
teleinformatycznej, w tym przedsięwzięć związanych z budową sieci LAN/MAN/WAN, systemu
łączności głosowej, wideo oraz kablowej infrastruktury telekomunikacyjnej;
4) określanie założeń i zadań inwestycyjnych w zakresie policyjnych systemów radiokomunikacyjnych;
5) określanie założeń i zadań inwestycyjnych w zakresie dostaw urządzeń końcowych systemu teleinformatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych;
6) analizowanie i identyfikowanie potrzeb w zakresie modernizacji infrastruktury teleinformatycznej
Policji;
7) nadzorowanie, koordynowanie, uzgadnianie projektów rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji;
8) określanie zaleceń standaryzacyjnych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek
organizacyjnych Policji oraz jednostek administracji państwowej korzystających z infrastruktury
teleinformatycznej Policji, ocena eksploatowanej oraz wdrażanej w Policji infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia zgodności i pełnej funkcjonalności wdrażanych rozwiązań;
9) opracowanie i przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia projektów w zakresie właściwości
biura;
10) realizowanie zadań wynikających z powierzenia Komendantowi Głównemu Policji wykonywania
zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego
112;
11) identyfikowanie nowych obszarów badawczych w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz ich implementowanie na potrzeby służb policyjnych.
3. Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych:
1) planowanie, wdrażanie, nadzorowanie i koordynowanie rozwiązań bezpieczeństwa systemów
i sieci teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz określanie zaleceń standaryzacyjnych w tym zakresie dla jednostek terenowych Policji;
2) tworzenie, uzgadnianie, wdrażanie oraz właściwa modyfikacja dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organizowanych, wdrażanych i eksploatowanych w biurze,
we współpracy z właściwymi komórkami KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz jednostkami terenowymi Policji reprezentującymi użytkownika końcowego;
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3) administrowanie środkami bezpieczeństwa centralnych systemów teleinformatycznych oraz sieci
PSTD;
4) zapewnienie zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
eksploatowanych w biurze, z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, w tym okresowe szacowanie ryzyk
na podstawie przyjętych kryteriów;
5) projektowanie i koordynowanie bezpieczeństwa informacji w procesach ciągłości działania centralnych systemów teleinformatycznych;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych biura
na wniosek komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji.
Wydział Realizacji Projektów Teleinformatycznych:
1) planowanie, organizowanie i monitorowanie działań związanych z realizowanymi i planowanymi
projektami teleinformatycznymi;
2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowej i przygotowywaniu projektów dokumentacji przetargowej w zakresie merytorycznym biura;
3) prowadzenie projektów teleinformatycznych;
4) realizacja umów zawartych przez biuro oraz nadzorowanie odbioru dostarczanych produktów
i usług;
5) przestrzeganie dyscypliny w zakresie wykorzystywania środków finansowych przyznanych
na ich realizację;
6) współpraca z Biurem Finansów KGP w zakresie opracowania umów w sprawie udzielania zamówień publicznych;
7) sporządzanie sprawozdań i raportowanie stanu realizowanych przedsięwzięć teleinformatycznych;
8) prowadzenie biblioteki prowadzonych projektów.
Wydział Utrzymania Systemów Informatycznych:
1) administrowanie i utrzymywanie centralnych systemów informatycznych Policji;
2) administrowanie dostępem do pozapolicyjnych systemów informatycznych;
3) administrowanie i eksploatacja zasobów informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia
oraz przetwarzania informacji;
4) wykonywanie, pozostających we właściwości biura, zadań Centralnego Organu Technicznego
Krajowego Systemu Informatycznego;
5) utrzymywanie serwerowni na potrzeby hostingu i hotelingu usług dla Policji oraz innych jednostek
administracji państwowej.
Wydział Utrzymania Infrastruktury Teleinformatycznej:
1) administrowanie i utrzymywanie infrastruktury teleinformatycznej, w tym sieci LAN/MAN/WAN,
systemu łączności głosowej, systemu wideokonferencyjnego Policji, łączności rządowej i resortowej oraz sieci kablowej;
2) administrowanie i utrzymywanie miejskiej sieci teletransmisyjnej resortu spraw wewnętrznych
i administracji;
3) administrowanie i utrzymywanie infrastruktury dostępowej dla potrzeb współpracy z SIS i VIS;
4) administrowanie i utrzymywanie sieci OST112 w ramach zadań Operatora OST112 oraz współpraca z podmiotami administracji publicznej w zakresie eksploatacji i utrzymania sieci OST112;
5) wykonywanie, pozostających we właściwości biura, zadań Centralnego Organu Technicznego
Krajowego Systemu Informatycznego.
Wydział Obsługi Końcowego Użytkownika:
1) obsługa użytkownika końcowego na zasadach wynikających z przyjętych w zawartych umowach
zobowiązań, wynikających z właściwości merytorycznej wydziału;
2) konfigurowanie, naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu telefonii komórkowej i satelitarnej użytkowanych w komórkach organizacyjnych KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
3) instalowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej sprzętu abonenckiego pracującego w sieci
łączności policyjnej i rządowej dla potrzeb komórek organizacyjnych MSWiA, KGP, Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz naczelnych organów władzy i administracji RP na terenie miasta stołecznego Warszawy;
4) zapewnienie radiowej łączności kierowania dla potrzeb Komendanta Głównego Policji w wypadku
awarii łączy przewodowych, na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub na wypadek działań specjalnych.
Wydział Poczty Specjalnej:
1) przyjmowanie, wydawanie i ochrona materiałów niejawnych stanowiących tajemnicę państwową
na rzecz uprawnionych użytkowników poczty specjalnej oraz materiałów stanowiących tajemnicę
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służbową, nadawanych przez komórki organizacyjne MSWiA, organy i jednostki organizacyjne
podległe lub nadzorowane przez MSWiA, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, a także jawnych – kierowanych do MSWiA oraz innych uprawnionych podmiotów;
2) przyjmowanie, przewożenie, ochrona i wydawanie ładunku poczty specjalnej oraz ładunków Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, komórkom organizacyjnym właściwym do spraw poczty
specjalnej, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
3) konwojowanie ładunków poczty specjalnej na terenie miasta stołecznego Warszawy;
4) opracowywanie planu przewozu poczty specjalnej MSWiA przy wykorzystaniu środków publicznego transportu zbiorowego oraz aktualizacja „Planu alternatywnego przewozu ładunku poczty
specjalnej na trasach magistralnych i międzywojewódzkich z wykorzystaniem uruchamianych
okresowo samochodów APS w sytuacjach wyjątkowych";
5) konwojowanie, na wniosek kierowników komórek organizacyjnych KGP i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, wartości pieniężnych lub innego mienia wymagającego szczególnej ochrony.
9. Wydział Analiz i Obsługi:
1) realizacja zadań finansowo-księgowych związanych z planowaniem i wydatkowaniem przyznanych w ramach limitu finansowego środków finansowych, w tym: przygotowywanie projektu planu finansowo-rzeczowego oraz planów finansowo-rzeczowych na dany rok budżetowy,
analizowanie wydatków budżetowych, sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych przedsięwzięć, realizacja zadań związanych z konsolidacją płatności za usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Policji;
2) sporządzanie opracowań analitycznych i sprawozdań z realizacji zadań biura, w tym z priorytetów
ujętych w Planie Przedsięwzięć KGP oraz opracowywanie materiałów zbiorczych dotyczących
funkcjonowania policyjnej teleinformatyki, w tym prezentacji multimedialnych;
3) obsługa podmiotów kontrolujących działalność biura oraz sporządzanie odpowiedzi dotyczących
zapytań organów kontrolnych, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie komórkami
organizacyjnymi biura;
4) prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych biura, w tym współpraca z właściwymi komórkami
organizacyjnymi KGP w zakresie stosunku służbowego i stosunku pracy, szkoleń, doskonalenia
zawodowego oraz służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych policjantów i pracowników.
10. Zespół Wsparcia Programistycznego:
1) analiza i ocena kierunków rozwoju informatyki oraz możliwości wykorzystania nowych narzędzi
programistycznych w informatyce policyjnej;
2) wykonywanie prac programistycznych realizujących potrzeby i wymagania użytkowników końcowych zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez architektów rozwiązań programistycznych;
3) monitorowanie działań w zakresie prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów;
4) zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie oraz zapewnienie wymaganego poziomu jakości wytwarzanego produktu programistycznego;
5) projektowanie zmian i wyznaczanie kierunków modyfikacji systemów teleinformatycznych, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju;
6) tworzenie koncepcji rozwiązań w systemach centralnych administrowanych przez biuro;
7) zapewnienie spójności zmian w policyjnych systemach teleinformatycznych z oczekiwaniami
użytkownika końcowego.
11. Zespół Obsługi Prawnej – obsługa prawna biura w zakresie określonym w przepisach o radcach
prawnych.
12. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Koordynacji Przedsięwzięć Teleinformatycznych:
1) przygotowanie organizacyjne i funkcjonalne systemów radiokomunikacyjnych na czas zabezpieczenia działań podczas przewodniczenia przez Rzeczypospolitą Polską w Radzie Unii Europejskiej;
2) opracowanie Wytycznych w sprawie zasad organizacji łączności radiotelefonicznej w czasie operacji EURO 2012 oraz koordynacja zadań w tym zakresie;
3) opracowanie koncepcji cyfrowej łączności radiowej dla jednostek organizacyjnych Policji.
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13
DECYZJA NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 stycznia 2011 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, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209,
poz. 1381) postanawia się, co następuje:

(Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 200, z 2008 r. Nr 12,
poz. 75 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 52) załącznik
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W decyzji nr 888 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 12 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) postanawia się, co
następuje:
§1
Określa się program szkolenia zawodowego dla
absolwentów szkół wyższych, stanowiący załącznik do decyzji.
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, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602.

§2
Szkolenie policjantów rozpoczęte przed dniem
wejścia w życie decyzji prowadzi się na podstawie
dotychczasowych przepisów.
§3
Uchyla się decyzję nr 681 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych, zmienioną decyzją nr 270 z dnia 6 lipca
2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 131 oraz z 2009 r.
Nr 9, poz. 44).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-spottersów
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, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209,
poz. 1381) postanawia się, co następuje:
§1
1. Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących zadania
służbowe polegające w szczególności na:
1) identyfikacji zagrożeń związanych z imprezami sportowymi;
2) kontaktach z kibicami;
3) współpracy z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo imprez
sportowych;

4) współpracy z policjantami zagranicznych
służb policyjnych
– zwanych daje „spottersami”.
2. Program nauczania, o którym mowa w ust. 1,
stanowi załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Katowicach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 48 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 lutego 2011 r.
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
Ustala się wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia specjalistycznego dla członków korpusu służby
cywilnej – w rozumieniu rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
(Dz. U. Nr 190, poz. 1274). Wykaz tych programów określa załącznik do decyzji.
§2
W kursach, o których mowa w § 1, mogą
uczestniczyć pracownicy niebędący członkami kor-

pusu służby cywilnej, na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia
3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
§3
Uchyla się decyzję 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, z 2009 r. Nr 9,
poz. 45 i Nr 15, poz. 80 oraz z 2010 r. Nr 9,
poz. 48).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 2
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Poz. 16

Załącznik do decyzji nr 48
Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 lutego 2011 r.

Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia
Lp.
1.
2.
3.
4.

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

5.

program kursu specjalistycznego z języka
angielskiego – poziom IV

6.

program kursu specjalistycznego z języka
angielskiego – poziom V

7.

program kursu specjalistycznego z języka
angielskiego – poziom VI

8.

program kursu specjalistycznego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki

9.

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 z zakresu
metodyki nauczania

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

program kursu specjalistycznego dla oficerów
prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej Policji
program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynność na miejscu
zdarzenia drogowego
program kursu specjalistycznego dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego
w Policji
program kursu specjalistycznego w zakresie
metodyki nauczania dla osób prowadzących
lokalne doskonalenie zawodowe

Podstawa prawna
decyzja nr 728 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 października 2007 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 19, poz. 138)
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 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 oraz 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 oraz 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, 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 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 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 49)
decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 12, poz. 78 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 54)
decyzja nr 47 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 4,
poz. 16)
decyzja nr 440 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP
Nr 15, poz. 79)
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16.

17.
18.
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program kursu specjalistycznego w zakresie
języka angielskiego dla policjantów Centrum
Dowodzenia Operacją oraz Centrum Wymiany
Informacji powołanych do zabezpieczenia
EURO 2012
program nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji
program nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie korzystania z zasobów Systemu
Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu
Informacyjnego oraz VISMail

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 2
1. Zarządzenie nr 20/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 14 styczna 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
2-19. Zarządzenia nr 21/2011 do nr 38/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
20-22. Zarządzenia nr 39/2011 do nr 41/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
23-39. Zarządzenia nr 42/2011 do nr 58/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
40-41. Zarządzenia nr 59/2011 do nr 60/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
42. Zarządzenie nr 61/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 31 styczna 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
43-68. Zarządzenia nr 62/2011 do nr 87/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lu-

Poz. 16

decyzja nr 107 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 17)
decyzja nr 200 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 9,
poz. 43)
decyzja nr 254 Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 września 2010 r. (Dz. Urz. KGP Nr 10,
poz. 62)

tego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
69-70. Zarządzenia nr 89/2011 do nr 90/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
71. Zarządzenie nr 91/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
72-100. Zarządzenia nr 94/2011 do nr 122/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
101-140. Zarządzenia nr 123/2011 do nr 162/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
141. Zarządzenie nr 163/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
142-164. Zarządzenia nr 164/2011 do nr 186/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
165. Zarządzenie nr 188/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
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materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
166-177. Zarządzenia nr 189/2011 do nr 200/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
178-202. Zarządzenia nr 201/2011 do nr 225/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
203-235. Zarządzenia nr 226/2011 do nr 258/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
236-246. Zarządzenia nr 259/2011 do nr 269/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
2 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
247. Zarządzenie nr 270/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 4 marca 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
248-249. Zarządzenia nr 272/2011 do nr 273/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
8 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
250-267. Zarządzenia nr 275/2011 do nr 292/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
14 marca 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
268-281. Zarządzenia nr 293/2011 do nr 306/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
15 marca 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
282. Decyzja nr 3/6/2011 Komendanta Głównego Policji i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania wspólnego Zespołu
Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wykonywania czynności operacyjno-procesowych.
283. Decyzja nr 4/5/2011 Komendanta Głównego
Policji i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 14 stycznia 2011 r. w spra-

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.
293.

wie powołania wspólnego Zespołu Policji
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego do
wykonywania czynności operacyjno-procesowych.
Decyzja nr 6/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniająca
decyzję w prawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Naczelnika Wydziału do
Spraw Zabezpieczenia Prewencyjnego Biura
Prewencji Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 7/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 8/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
upoważnienia dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji insp. Bogdana
Jóźwiaka oraz zastępcy dyrektora Biura Kadr
i Szkolenia Komendy Głównej Policji,
mł. insp. Jacka Gila, do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw
dyscyplinarnych policjantów w ustalonym
zakresie.
Decyzja nr 9 pf/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do poszukiwania Rafała
Skatulskiego.
Decyzja nr 10/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu
w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 11/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 13/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie nadzorującego służbę prewencyjną.
Decyzja nr 14/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 15/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 16/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.
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294. Decyzja nr 17/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
295. Decyzja nr 18/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu
zarządzenia zmieniającego zarządzenie w
sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.
296-312. Decyzje nr 19/2011 do nr 35/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie powołania nieetatowego zespołu
do rozpoznania operacyjnego środowisk
pseudokibiców.
313. Decyzja nr 36/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
powołania Zespołu Użytkowników Kluczowych do współpracy z Komisją Planowania
Zmian Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w zakresie planowania
i zatwierdzania zmian w centralnych systemach teleinformatycznych Policji.
314. Decyzja nr 37/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału w Szczecinie Zarządu I
Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
315. Decyzja nr 38/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.
316. Decyzja nr 40/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do załatwiania w imieniu
Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie.
317. Decyzja nr 41/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do podejmowania decyzji oraz
wykonywania
określonych
czynności
w imieniu Komendanta Głównego Policji
w zakresie spraw osobowych policjantów.
318. Decyzja nr 42/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
w Szczecinie Zarządu I Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
319. Decyzja nr 43/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.

320. Decyzja nr 44/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu
zmian w przepisach dotyczących wzorów
odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.
321. Decyzja nr 45/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do załatwiania w imieniu
Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie.
322. Decyzja nr 46/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego
Policji do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw
osobowych policjantów.
323. Decyzja nr 47/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania w Komendzie
Głównej Policji programu zapewnienia jakości,
zakładowego planu postępowania awaryjnego oraz instrukcji postępowania z sygnalizatorami oblodzenia typu RIO-3.
324. Decyzja nr 49/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie
powołania komisji do wydawania atestu
strzelnicy ćwiczebnej Komendy Głównej Policji.
325. Decyzja nr 50/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP.
326. Decyzja nr 51/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
327. Decyzja nr 52/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
328. Decyzja nr 53/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
329. Decyzja nr 54/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.
330. Decyzja nr 55/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
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Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli Komendy
Głównej Policji.
Decyzja nr 56/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu
programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów przewodników psów do
ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie.
Decyzja nr 57/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powierzenia obowiązków
i odpowiedzialności głównemu księgowemu
resortu oraz głównemu księgowemu jednostki.
Decyzja nr 58/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia
do realizacji niektórych zadań w zakresie gospodarki finansowej Komendy Głównej Policji
oraz innych podmiotów organizacyjnych podległych Komendantowi Głównemu Policji lub
przez niego nadzorowanych.
Decyzja nr 59/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym.
Decyzja nr 60/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 61/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 62/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 63/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 64/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 65/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
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w Poznaniu do spraw służby wspomagającej
działalność Policji w zakresie organizacyjnym,
logistycznym i technicznym.
Decyzja nr 66/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku do spraw służby kryminalnej.
Decyzja nr 67/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 68/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie zasad rachunkowości
prowadzonej w Komendzie Głównej Policji.
Decyzja nr 69/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 70/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 marca 2011 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.
Decyzja nr 71/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 72/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 73/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 74/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
w Lublinie nadzorującego służbę prewencyjną.
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