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ZARZĄDZENIE NR 365 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji,
Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
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,
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§1
W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form
pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji,
Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych (Dz.
Urz. KGP Nr 3, poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej
w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole
Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole
Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji określa
Instrukcja kancelaryjna, stanowiąca załącznik
do zarządzenia.
2. Postanowienia Instrukcji kancelaryjnej nie naruszają szczegółowych zasad, trybu i sposobu postępowania z dokumentami jawnymi
w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole
Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, uregulowanych odrębnymi przepisami.”;

3) w załączniku do zarządzenia w rozdziale 1:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania
z dokumentami jawnymi w Komendzie
Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium
Kryminalistycznym Policji i zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania
i przechowywania dokumentów jawnych
oraz ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.”,
b) w § 2 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) jednostka Policji – Komendę Główną
Policji, Wyższą Szkołę Policji, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
2) kierownik jednostki Policji – Komendanta
Głównego Policji, Komendanta Wyższej
Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej i dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

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.
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ZARZĄDZENIE NR 431 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą
„Centrum Usług Logistycznych”
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z § 2 zarządzenia nr 41 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki
budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 14,
poz. 68) postanawia się, co następuje:

2)

Zmiany tekstu jednolitego 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.

§1
W zarządzeniu nr 1670 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod
nazwą „Centrum Usług Logistycznych” (Dz. Urz.
KGP Nr 12, poz. 71 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 2)
w załączniku w § 9 uchyla się ust. 2.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie
niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.1)) oraz 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.2)) zarządza się, co
następuje:
§1
1. Tworzy się prowadzony w systemie teleinformatycznym zbiór informacji wspomagających
kierowanie działaniami Policji podejmowanymi
w celu wykonywania zadań ustawowych na
podstawie zgłoszeń otrzymywanych przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji oraz
ustaleń dokonywanych przez poszczególne
służby policyjne w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Zbiór, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się
pod nazwą „System Wspomagania Dowodzenia”, zwany dalej „SWD”.
3. SWD prowadzi się w Komendzie Głównej Policji,
z tym że w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tego systemu można prowadzić w innych jednostkach organizacyjnych Policji zbiory
awaryjne stanowiące w niezbędnym zakresie
repliki informacji przetwarzanych w SWD.
§2
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) SPP – System Poszukiwawczy Policji funkcjonujący na podstawie odrębnych przepisów
w ramach Krajowego Systemu Informacyjnego
Policji (KSIP);
1

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170
i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233,
Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.
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) użytkownik SWD – policjant lub pracownik
Policji posiadający upoważnienie do przetwarzania w określonym zakresie gromadzonych
w SWD danych osobowych i innych informacji;
3) przetwarzanie informacji SWD – każda operacja wykonywana na danych osobowych i innych informacjach gromadzonych w SWD;
4) zgłoszenie SWD – zdarzenie, o którym powiadomiono Policję;
5) zdarzenie SWD – zgłoszenia SWD, które wymaga podjęcia działań przez Policję;
6) działanie SWD – czynności służbowe podjęte
przez policjantów w związku ze zgłoszeniem
SWD, w tym również czynności w formie akcji,
operacji lub blokady;
7) administrator merytoryczny SWD – osoba
odpowiedzialna za ustalanie słowników terminologicznych stosowanych podczas przetwarzania informacji w SWD;
8) administrator techniczny SWD – osoba odpowiedzialna za zapewnienie właściwego funkcjonowania SWD pod względem technicznym
i bezpieczeństwa teleinformatycznego;
9) administrator bezpieczeństwa informacji SWD
– osoba nadzorująca przestrzeganie zasad
ochrony przetwarzanych w SWD danych osobowych w zakresie określonym w art. 36
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych;
10) upoważnienie – upoważnienie policjanta lub
pracownika Policji do:
a) dostępu do SWD w zakresie funkcji określonych w „Instrukcji administrowania systemem SWD”, stanowiąca załącznik nr 3 do
zarządzenia,
b) przetwarzania danych osobowych gromadzonych w SWD.
§3
1. SWD prowadzi się w celu:
1) bieżącego rejestrowania zgłoszeń SWD
i działań SWD;
2) usprawnienia koordynacji działań Policji
poprzez optymalizację wykorzystania dyspozycyjnego potencjału osobowego i logistycznego;
3) usprawnienia współdziałania Policji ze służbami ratowniczymi działającymi w ramach
systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża-
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rowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380
oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);
gromadzenie informacji o źródłach dowodowych na użytek postępowań o czyny karalne
oraz w zakresie wykrywczej funkcji analizy
kryminalnej prowadzonej przez Policję.
SWD przetwarza się:
w zakresie zgłoszeń SWD następujące informacje:
a) identyfikator zgłoszenia (ID) nadawany
automatycznie przy rejestrowaniu zgłoszenia,
b) oznaczenie priorytetu reakcji na zdarzenie,
c) oznaczenie zdarzenia jako trwającego,
niewiarygodnego lub niebezpiecznego albo według innych cech określonych
w odpowiednim słowniku terminologicznym,
d) miejsce, czas i opis zdarzenia,
e) kwalifikacja rodzajowa zdarzenia według
odpowiedniego słownika terminologicznego,
f) sposób zgłoszenia o zdarzeniu (telefonicznie, osobiście, przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej lub innego środka łączności),
g) dane osobowe identyfikujące osobę zgłaszającą (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu);
w zakresie działań SWD informacje o:
a) czasie i rodzaju podjętych działań, z wyodrębnieniem działań stanowiących:
− interwencje podjęte na podstawie
zgłoszenia SWD albo akcje lub operacje policyjne w rozumieniu § 2 pkt 7–9
zarządzenia nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie metod i form przygotowania
i realizacji zadań Policji w przypadkach
zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub
ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 49),
− blokady w rozumieniu § 3 pkt 10 zarządzenia nr 1355 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie metod i form organizowania
i prowadzenia przez Policję pościgów
i zorganizowanych działań pościgowych (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 1,
poz. 1),
b) miejscu podjętych działań (województwo,
miejscowość, ulica, numer budynku lub
posesji, numer lokalu, oznaczenie dróg
oraz rodzaju obiektu),
c) istotnych cechach zdarzenia będącego
powodem podjętych działań;
informacje o komunikatach przekazywanych
pomiędzy użytkownikami SWD;
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4) informacje o sprawdzeniach dokonywanych
przez użytkowników SWD poprzez SPP
w zbiorach KSIP.
3. Do SWD wprowadza się informacje formułowane zgodnie z odpowiednimi słownikami terminologicznymi ustalanymi przez administratora
merytorycznego SWD.
§4
Podczas realizacji określonych w § 3 ust. 1 celów prowadzenia SWD wykonuje się następujące
czynności:
1) w zakresie przetwarzania informacji o zdarzeniach SWD oraz informacji o innych działaniach
SWD:
a) monitorowanie list zdarzeń i działań,
b) dysponowanie potencjału osobowego i logistycznego niezbędnego do podjęcia działań
SWD odpowiednich dla poszczególnych
zdarzeń,
c) określanie rodzaju czynności podejmowanych
w związku ze zdarzeniem SWD,
d) przekazywanie zgłoszeń SWD właściwym
miejscowo i rzeczowo jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji albo innym podmiotom,
e) wprowadzanie do SWD odpowiednich do
przebiegu zdarzeń i innych działań informacji
uzupełniających;
2) w zakresie przetwarzania informacji o przebiegu
służby patrolowej:
a) tworzenie grafików służby,
b) dyslokowanie patroli,
c) monitorowanie przebiegu służby,
d) dysponowanie służby patrolowej do wykonywania czynności w ramach akcji, operacji
i blokad.
§5
1. Upoważnia się Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji do wykonywania
w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie funkcjonowania SWD zadań przewidzianych dla administratora danych w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 decyzji nr 180 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca
2010 r. w sprawie wyznaczenia administratora
bezpieczeństwa informacji oraz upoważnienia
do wykonywania zadań administratora danych
osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 8, poz. 32), w Komendzie Głównej Policji do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji SWD wyznacza się
kierownika Sekcji Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura
Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji. W komendach wojewódzkich
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(Stołecznej) Policji zadania administratora bezpieczeństwa informacji SWD realizują osoby
wyznaczone przez kierowników tych jednostek
organizacyjnych Policji.
3. Do pełnienia funkcji administratora merytorycznego SWD wyznacza się Dyrektora Głównego
Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
4. Do pełnienia funkcji administratora technicznego
SWD wyznacza się Dyrektora Biura Łączności
i Informatyki Komendy Głównej Policji.
§6
1. Upoważnia się do dostępu do SWD oraz do
przetwarzania danych osobowych w SWD, z
mocy niniejszego zarządzenia, komendantów
wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
komendantów szkół policyjnych, komendantów
powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji
oraz Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
2. Uprawnia się do udzielania i odwoływania
upoważnień w imieniu Komendanta Głównego
Policji:
1) komendantów wojewódzkich (Stołecznego)
Policji – w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych
w
podległych
komendach
wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych
oraz Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – w odniesieniu do
podległych policjantów i pracowników Policji;
3) komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji – w odniesieniu do policjantów i pracowników Policji podległych
jednostek organizacyjnych Policji.
3. Upoważnień, o których mowa w ust. 2, udziela
się i odwołuje z użyciem formularza, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. W celu udzielenia upoważnień, o których mowa
w ust. 2, bezpośredni przełożony policjanta lub
pracownika Policji, przedkłada dwa egzemplarze
odpowiednio wypełnionego formularza właściwemu komendantowi lub dyrektorowi.
5. Jeden egzemplarz udzielonego upoważnienia
przekazuje się użytkownikowi SWD, a drugi kolejno do komórek organizacyjnych jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub jest
zatrudniony użytkownik SWD, właściwych
w sprawach:
1) informatyki – do realizacji pod względem
technicznym;
2) kadrowych – w celu włączenia do akt osobowych.
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§7
1. Upoważnienia udziela się policjantowi i pracownikowi Policji na czas nieokreślony.
2. Odwołanie upoważnienia następuje w przypadku:
1) zmiany zakresu czynności służbowych wykonywanych dotychczas przez użytkownika
SWD, na czynności niewymagające posiadania dostępu do SWD;
2) przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Policji;
3) zawieszenia użytkownika SWD w czynnościach służbowych;
4) zwolnienia użytkownika SWD ze służby lub
pracy w Policji.
3. Do odwołania upoważnienia stosuje się odpowiednio tryb postępowania określony w § 6
ust. 4 i 5.
§8
Upoważnień udziela się użytkownikom SWD
zgodnie z zakresem realizowanych przez nich zadań, określonych w kartach opisu pracy na zajmowanych stanowiskach.
§9
1. Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy
Głównej Policji oraz komendanci, o których
mowa w § 6 ust. 2, prowadzą ewidencję udzielonych upoważnień zawierającą:
1) kolejny numer upoważnienia z zaznaczeniem
w nawiasie roku wydania;
2) imię i nazwisko oraz identyfikator kadrowy
i numer PESEL użytkownika SWD;
3) datę udzielenia upoważnienia;
4) zakres upoważnienia;
5) datę odwołania upoważnienia.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna
być prowadzona w formie elektronicznej.
§ 10
1. Nadzór nad funkcjonowaniem SWD sprawują:
1) w Komendzie Głównej Policji:
a) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach sztabowych – w zakresie przetwarzania informacji dotyczących
akcji, operacji, blokad i interwencji oraz
sporządzania
komunikatów, raportów
i słowników terminologicznych;
b) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego –
w zakresie sprawdzeń w zbiorach KSIP
realizowanych w SWD poprzez SPP;
c) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji – w zakresie
efektywnego zarządzania poprzez SWD
dyspozycyjnym potencjałem osobowym
i logistycznym;

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 4
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d) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ruchu drogowego –
w zakresie dyslokacji dyspozycyjnego potencjału osobowego i logistycznego
w związku ze zdarzeniami SWD w ruchu
drogowym na trasach objętych centralną
koordynacją, o której mowa w § 5 zarządzenia nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie
sposobu pełnienia służby na drogach
przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 13,
poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 12, poz. 69);
e) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności i informatyki –
w zakresie funkcjonowania SWD pod
względem technicznym i bezpieczeństwa
teleinformatycznego;
2) w terenowych jednostkach organizacyjnych
Policji – kierownicy jednostek w zakresie
technicznym, bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakości, terminowości i aktualności
informacji wprowadzanych do SWD oraz
przeszkolenia użytkowników SWD z obsługi
SWD.
§ 11
1. Szczegółowy sposób obsługi SWD określają:
1) „Instrukcja użytkownika SWD” – stanowiąca
załącznik nr 2 do zarządzenia;
administrowania
systemem
2) „Instrukcja
SWD” – stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Upoważnia się Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji do wprowadzania
w instrukcjach, o których mowa w ust. 1,
zmian w zakresie koniecznym do usprawniania
funkcjonowania SWD pod względem efektywności technicznej i funkcjonalnej.
3. Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy
Głównej Policji oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Policji zapewnią stały dostęp podległych użytkowników SWD do elektronicznych
wersji instrukcji, o których mowa w ust. 1, na
każdym stanowisku dostępowym SWD oraz na
odpowiednich nośnikach elektronicznych. Wersje drukowane instrukcji wykonuje się jedynie
w przypadku stwierdzenia takiej oczywistej konieczności, za zgodą Dyrektora Generalnego
Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
§ 12
Dane osobowe przetwarza się w SWD z zachowaniem wymogów określonych w dokumentacji
bezpieczeństwa wydanej w odrębnym trybie na
podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny

Poz. 27

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i składającej się z:
1) „Polityki Bezpieczeństwa Systemu Wspomagania Dowodzenia Jednostek Organizacyjnych Policji. Poziom Wysoki”;
2) „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Przetwarzającym Dane Osobowe – System
Wspomagania Dowodzenia Jednostek Organizacyjnych Policji. Poziom Wysoki”.
§ 13
Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy
Głównej Policji oraz właściwi komendanci wojewódzcy Policji wdrożą SWD:
1) w terminie do dnia 31 lipca 2011 r.:
a) w Komendzie Głównej Policji,
b) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie
i Komendzie Powiatowej Policji w Puławach,
c) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim i Komendzie Powiatowej Policji
w Tomaszowie Mazowieckim,
d) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu
i Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie;
2) w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.:
a) w Komendach Wojewódzkich Policji: Białystok,
Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski,
Katowice, Kielce, Kraków, Olsztyn, Opole,
Radom, Rzeszów, Szczecin i Wrocław oraz
w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie,
b) w Komendach Miejskich Policji: Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz,
Chełm, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków,
Krosno, Legnica, Leszno, Łomża, Łódź,
Nowy Sącz, Olsztyn, Ostrołęka, Płock, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Skierniewice, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg,
Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Włocławek,
Wrocław, Zamość i Zielona Góra,
c) w Komendach Powiatowych Policji: Ciechanów, Piła i Sieradz;
3) w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. – w pozostałych jednostkach organizacyjnych Policji.
§ 14
1. W terminie 7 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia Dyrektor Głównego Sztabu
Policji Komendy Głównej Policji jest obowiązany
zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych
osobowych przewidzianych do przetwarzania
w SWD, w sposób określony w art. 41 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 4

Poz. 27, 28

⎯ 111 ⎯

2. Przetwarzania danych osobowych w SWD nie
można rozpocząć przed zgłoszeniem, o którym
mowa w ust. 1, oraz przed wprowadzeniem do
użytku służbowego dokumentacji bezpieczeństwa SWD, o której mowa w § 12.

§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Załączniki do zarządzenia, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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ZARZĄDZENIE NR 559 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 maja 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 i Nr 2, poz. 12)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 29:
a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a
w brzmieniu:
„6a) prowadzenie działań poszukiwawczych;”,
b) w ust. 3 po pkt 8a dodaje się pkt 8b
w brzmieniu:
„8b) Wydział Operacji Pościgowych;”;
2) w załączniku nr 7 w ust. 4:
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 oraz z 2011 r.
Nr 53, poz. 273.

a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o licencję detektywa;”;
3) w załączniku nr 16 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:
„4) realizowanie uprawnień policjantów (emerytów i rencistów policyjnych) do świadczeń
finansowych związanych z prawem do lokalu –
opracowywanie projektów decyzji Komendanta
Głównego Policji (I instancja) oraz przygotowywanie dokumentów finansowych umożliwiających realizację tych uprawnień;”;
4) w załączniku nr 19 w ust. 2 uchyla się pkt 12.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b, który
wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2011 r.

W porozumieniu

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Jerzy Miller
z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 4

Poz. 29, 30
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DECYZJA NR 140 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126,
poz. 877 i Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1116, oraz z 2010 r. Nr 209, poz. 1381) postanawia się, co następuje:

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§1
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości
fałszerstw pieniędzy, stanowiący załącznik do
decyzji.

Program nauczania, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 168 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie zorganizowania ćwiczenia dowódczo-sztabowego z zakresu zarządzania kryzysowego
pod kryptonimem „EPIFAKTOR 2011”
Na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia nr 963
Komendanta Głównego Policji z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie metod i form przygotowania oraz prowadzenia krajowych i międzynarodowych ćwiczeń
sztabowych w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 29)
postanawia się, co następuje:
§1
1. W celu sprawdzenia stanu gotowości do wykonywania przez Policję zdań z zakresu zarządzania
kryzysowego, zarządzam przygotowanie oraz
przeprowadzenie w dniach 21–25 maja 2011 r.
ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem „EPIFAKTOR 2011”, zwanego dalej „ćwiczeniem”.
2. Podczas ćwiczenia wykorzystane będą siły i środki
Komendy Stołecznej Policji oraz Biura Operacji
Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji,
zwanej dalej „KGP”.
§2
1. Na kierownika ćwiczenia wyznaczam podinsp.
Jarosława Konończuka – Naczelnika Stołeczne-

go Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej
Policji.
2. Na zastępcę kierownika ćwiczenia wyznaczam
podinsp. Sławomira Kornatowskiego – Radcę
Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy
Stołecznej Policji.
3. Nadzór nad przebiegiem ćwiczenia sprawuje
nadinsp. Adam Mularz – Komendant Stołeczny
Policji.
§3
1. W skład zespołów funkcjonalnych wchodzą
przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP wyznaczeni przez kierownika ćwiczenia w porozumieniu z Komendantem Stołecznym Policji
i Dyrektorem Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.
2. Kierownik ćwiczenia określi:
1) zakres działania zastępcy kierownika ćwiczenia;
2) zakres działania i sposób organizacji pracy
zespołów funkcjonalnych.

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 4

Poz. 30, 31
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§4
Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych
KGP i kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji są obowiązani do podjęcia
niezbędnych czynności wskazanych przez kierownika ćwiczenia, zmierzających do przygotowania
i przeprowadzenia ćwiczenia.
§5
1. Wydatki związane z przygotowaniem i udziałem
w ćwiczeniu policjantów i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie
Stołecznej Policji, oraz z wykorzystaniem zaplecza materiałowo-technicznego Komendy Stołecznej Policji, zostaną pokryte ze środków
pozostających w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji.
2. Wydatki związane z przygotowaniem oraz udziałem w ćwiczeniu policjantów i pracowników Policji, pełniących służbę lub zatrudnionych
w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP,
oraz z wykorzystaniem zaplecza materiałowo-technicznego Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, zostaną pokryte ze środków prze-

znaczonych na szkolenie lokalne prowadzone
w tej komórce organizacyjnej.
§6
Zobowiązuję kierownika ćwiczenia do bieżącej
oceny pracy zespołów funkcjonalnych oraz do sporządzenia i przedstawienia Komendantowi Głównemu Policji i podmiotom, o których mowa
w § 13 zarządzenia nr 963 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie metod
i form przygotowania oraz prowadzenia krajowych
i międzynarodowych ćwiczeń sztabowych w Policji
– w terminie 30 dni od dnia zakończenia ćwiczenia
– raportu końcowego z przebiegu ćwiczenia.
§7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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DECYZJA NR 181 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz
doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209,
poz. 1381) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 200 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 9, poz. 43) załącznik do decyzji

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Kazimierz Szwajcowski

Program nauczania, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura
Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 4
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Poz. 32

32
DECYZJA NR 194 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego
wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny wyników wywiadu
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji
zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej
i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21,
poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r.
Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 746 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
oraz oceny wyników wywiadu zorganizowanego
(Dz. Urz. Nr 19, poz. 143) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sprawdzenia danych osobowych osoby
ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji, zwanej dalej „kandydatem”, na podstawie dokumentu tożsamości;”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za zapoznanie członków zespołu
z celem i istotą wywiadu.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. W trakcie wywiadu każdy członek
zespołu ocenia indywidualnie wypowiedzi
kandydata oraz zaobserwowane zachowanie na
„Indywidualnym arkuszu obserwacji”, zgodnie
z punktacją określoną dla każdego obszaru.
2. W trakcie wywiadu, o ile jest to możliwe
i nie zakłóci wypowiedzi kandydata, należy
oceniać zaobserwowane zachowania na
bieżąco
w
„Indywidualnym
arkuszu
obserwacji”.
3. Wypowiedzi kandydata są oceniane w pięciu
obszarach punktowanych w następujący
sposób:
1) nawiązanie i podtrzymanie kontaktu
werbalnego i niewerbalnego:
a) 3 zachowania – możliwość przyznania
do 12 punktów,
b) 2 zachowania – możliwość przyznania
do 8 punktów,
c) 1 zachowanie – możliwość przyznania
do 4 punktów;

2) motywacja do podjęcia służby w Policji:
a) 4 zachowania – możliwość przyznania
do 16 punktów,
b) 3 zachowania – możliwość przyznania
do 12 punktów,
c) 2 zachowania – możliwość przyznania
do 8 punktów,
d) 1 zachowanie – możliwość przyznania
do 4 punktów;
3) postawa wobec innych ludzi:
a) 3 zachowania – możliwość przyznania
do 12 punktów,
b) 2 zachowania – możliwość przyznania
do 8 punktów,
c) 1 zachowanie – możliwość przyznania
do 4 punktów;
4) umiejętność formułowania wypowiedzi:
a) 2 zachowania – możliwość przyznania
do 8 punktów,
b) 1 zachowanie – możliwość przyznania
do 4 punktów;
5) autoprezentacja:
a) 3 zachowania – możliwość przyznania
do 12 punktów,
b) 2 zachowania – możliwość przyznania
do 8 punktów,
c) 1 zachowanie – możliwość przyznania
do 4 punktów.
4. Przy przyznawaniu punktów członkowie
zespołu powinni uwzględniać ilość, jakość
i natężenie prezentowanych przez kandydata
zachowań.
5. Po zakończeniu wywiadu członkowie zespołu
uzupełniają
brakujące,
zaobserwowane
w trakcie wypowiedzi zachowania kandydata
i przypisują odpowiednią liczbę punktów za
dany obszar.”;
3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wywiad uznaje się za zakończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyska co
najmniej 36 punktów.”;
4) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. „Indywidualne arkusze obserwacji”
i „Zbiorczy arkusz oceny” włącza się do akt
postępowania kwalifikacyjnego kandydata.”,
b) uchyla się ust. 3;

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 4

6) załącznik
określone
decyzji;
7) załącznik
określone
decyzji.
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nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie
w załączniku nr 1 do niniejszej

Poz. 32

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 czerwca
2011 r.

nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie
w załączniku nr 2 do niniejszej

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Kazimierz Szwajcowski

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 4

55-68.

1-10. Zarządzenia nr 419/2011 do nr 428/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stoso69-87.
wania kontroli operacyjnej.
11-12. Zarządzenia nr 429/2011 do nr 430/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
20 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stoso88-114.
wania kontroli operacyjnej.
13-33. Zarządzenia nr 432/2011 do nr 452/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
26 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stoso115-138.
wania kontroli operacyjnej.
34-47. Zarządzenia nr 454/2011 do nr 467/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
6 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
139-140.
kontroli operacyjnej.
48-49. Zarządzenia nr 468/2011 do nr 469/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
12 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjno-rozpoznawczych
zgromadzonych
141-166.
podczas stosowania operacji specjalnej.
50-52. Zarządzenia nr 470/2011 do nr 472/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
12 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stoso167.
wania kontroli operacyjnej.
53-54. Zarządzenia nr 473/2011 do nr 474/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia

13 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 475/2011 do nr 488/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
17 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 489/2011 do nr 507/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
19 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 508/2011 do nr 534/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
26 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 535/2011 do nr 558/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
27 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 560/2011 do nr 561/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
31 maja 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenia nr 562/2011 do nr 587/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Decyzja nr 131/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru
przedmiotu zamówienia.
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168. Decyzja nr 132/2011 Komendanta Głów181. Decyzja nr 146/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
nego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru
w sprawie upoważnienia nadinsp. Kaziprzedmiotu zamówienia.
mierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do załatwiania
169. Decyzja nr 133/2011 Komendanta Główw imieniu Komendanta Głównego Policji
nego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
spraw
dyscyplinarnych
policjantów
w sprawie powołania komisji do przeprow pełnym zakresie.
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego
182. Decyzja nr 147/2011 Komendanta Główna stanowisko Zastępcy Naczelnika Wynego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r.
działu Bojowego Biura Operacji Antyterrow sprawie upoważnienia nadinsp. Kazirystycznych Komendy Głównej Policji
mierza Szwajcowskiego, I Zastępcy
170. Decyzja nr 134/2011 Komendanta GłówKomendanta Głównego Policji do podejnego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
mowania decyzji oraz wykonywania okrew sprawie powołania komisji do przeproślonych czynności w imieniu Komendanta
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego
Głównego Policji w zakresie spraw osona stanowisko Komendanta Szkoły Policji
bowych policjantów.
w Katowicach.
171. Decyzja nr 135/2011 Komendanta Głów- 183-184. Decyzje nr 148/2011 do nr 149/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
nego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązaw sprawie powołania komisji do przepronia grupy operacyjno-procesowej.
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego
185. Decyzja nr 150/2011 Komendanta Główna stanowisko Zastępcy Komendanta Wonego Policji z dnia 2 maja 2011 r.
jewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkow sprawie zasad rachunkowości dotycząpolskim do spraw służby wspomagającej
cych systemu informatycznego służącego
działalność Policji w zakresie organizacyjdo prowadzenia ksiąg rachunkowych
nym, logistycznym i technicznym.
w Komendzie Głównej Policji.
172. Decyzja nr 136/2011 Komendanta Głów186. Decyzja nr 151/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
nego Policji z dnia 2 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie upoważw sprawie powołania komisji do przepronienia policjantów Centralnego Biura
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego
Śledczego Komendy Głównej Policji do
na stanowisko Naczelnika Wydziału Poczżądania niezbędnej pomocy oraz zwracaty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki
nia się o niezbędną pomoc od instytucji
państwowych organów administracji puKomendy Głównej Policji.
blicznej, jednostek gospodarczych oraz
187. Decyzja nr 152/2011 Komendanta Główorganizacji społecznych.
nego Policji z dnia 2 maja 2011 r.
173. Decyzja nr 137/2011 Komendanta Główw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
nego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
na stanowisko Naczelnika Wydziału Prozmieniająca decyzję w sprawie upoważjektowania Systemów Informatycznych
nienia do wydawania poleceń zastosowania
Biura Łączności i Informatyki Komendy
chemicznych środków obezwładniających
Głównej Policji.
policjantom pełniącym służbę w Komen188. Decyzja nr 153/2011 Komendanta Główdzie Głównej Policji.
nego Policji z dnia 2 maja 2011 r.
174. Decyzja nr 138/2011 Komendanta Główw sprawie powołania komisji do przepronego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie upoważnienia do ustalania plana stanowisko Naczelnika Wydziału Beznu urlopów oraz ich udzielania policjantom
pieczeństwa Systemów TeleinformatyczCentralnego Biura Śledczego Komendy
nych Biura Łączności i Informatyki
Głównej Policji.
Komendy Głównej Policji.
175. Decyzje nr 139/2011 Komendanta Głów189. Decyzja nr 154/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2011 r.
nego Policji z dnia 2 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania
w sprawie powołania komisji do przepronieetatowego zespołu do rozpoznania
wadzenia postępowania kwalifikacyjnego
operacyjnego środowiska pseudokibiców.
na stanowisko Naczelnika Wydziału
176-180. Decyzje nr 141/2011 do nr 145/2011
Utrzymania Infrastruktury TeleinformaKomendanta Głównego Policji z dnia
tycznej Biura Łączności i Informatyki Ko26 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązamendy Głównej Policji.
nia grupy operacyjno-procesowej.
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190. Decyzja nr 155/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji.
191. Decyzja nr 156/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Naczelnika Wydziału w Poznaniu
Zarządu I Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
192. Decyzja nr 157/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do
archiwum Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
193. Decyzja nr 158/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
194. Decyzja nr 159/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
195. Decyzja nr 160/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania rozwiązań
w zakresie czasowego zatrudnienia policjantów na stanowiskach nauczycieli policyjnych.
196. Decyzja nr 161/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania zmian programu kursu specjalistycznego w zakresie
analizy kryminalnej.
197. Decyzja nr 162/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
198-202. Decyzje nr 163/2011 do nr 167/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 4 maja
2011 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
203. Decyzja nr 169/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2011 r. zmieniająca decyzję Nr 162 Komendanta Głównego Policji z
dnia 28.06.2002 r. zmienioną decyzję Nr
182 z 30.06.2010 r. w sprawie ustalenia
terenu zamkniętego.
204. Decyzja nr 170/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania decyzji i posta-

205.

206.
207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

nowień w niektórych postępowaniach administracyjnych.
Decyzja nr 171/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.
Decyzja nr 172/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 173/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11maja 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
środków trwałych z grupy 7 wg Klasyfikacji
środków trwałych (KST) we wszystkich komórkach organizacyjnych KGP.
Decyzja nr 174/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
środków trwałych z grupy 3, 8 wg Klasyfikacji środków trwałych (KST) we wszystkich
komórkach organizacyjnych KGP.
Decyzja nr 175/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 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.
Decyzja nr 176/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 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.
Decyzja nr 177/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
Utrzymania Infrastruktury Teleinformatycznej
Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji.
Decyzja nr 178/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji.
Decyzja nr 179/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
Projektowania Systemów Informatycznych
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218.

219.

220.

221.

222.
223.
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Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji.
Decyzja nr 180/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zasad rachunkowości dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów
Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 182/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej
Policji.
Decyzja nr 183/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie do spraw służby wspomagającej
działalność Policji w zakresie organizacyjnym,
logistycznym i technicznym.
Decyzja nr 184/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 maja 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 185/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępcy Naczelnika Wydziału Wsparcia
Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 186/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Wsparcia Operacyjnego
Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 187/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu
zmiany programu kursu specjalistycznego dla
policjantów wykonujących czynności na
miejscu zdarzenia drogowego.
Decyzje nr 188/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania nieetatowego
zespołu do rozpoznania operacyjnego środowiska pseudokibiców.
Decyzja nr 189/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzje nr 190/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca

224.

225.

226.

227.

228.

229.
230.

231.

232.

233.

decyzję w sprawie powołania nieetatowego
zespołu do rozpoznania operacyjnego środowiska pseudokibiców.
Decyzja nr 191/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie
upoważnienia do planowania i organizowania
szkoleń dla pracowników Komendy Głównej
Policji.
Decyzja nr 192/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału w Olsztynie Zarządu II
Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 193/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków finansowych w kasie
Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 195/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji powypadkowej
celem
ustalenia
przyczyn
i okoliczności wypadku nadinsp. Marka Papały zaistniałego w dniu 24 czerwca 1998 r.
Decyzja nr 196/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie
powołania i funkcjonowania Centrum Obsługi
Prezydencji Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 197/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 198/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania nieetatowego
zespołu do rozpoznania operacyjnego środowiska pseudokibiców.
Decyzja nr 199 pf/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy
operacyjno-procesowej.
Porozumienia
pomiędzy
Komendantem
Głównym Policji, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem
Głównym Państwowej Straży Pożarnej
a operatorami telekomunikacyjnymi Polkomtel S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Telekomunikacją Polską S.A., Polską Telefonią
Cyfrową Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2011 r. wraz z aneksami do porozumień
z dnia 1 lutego 2011 r.
Porozumienie
pomiędzy
Komendantem
Głównym Policji a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca
2011 r. w sprawie bezpłatnego przekazania
do używania sprzętu i aplikacji teleinformatycznych w ramach budowy i uruchomienia
projektów indywidualnych: „Budowa i wypo-
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sażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego” w ramach 7 osi priorytetowej Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka
2007-2013 oraz „Budowa i wyposażenie
Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego” w ramach Działania 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne
i poprawa systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
234. Umowa pomiędzy Komendantem Głównym
Policji a Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie zasad udostępniania jednostkom
organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego w drodze teletransmisji i informacji z Krajowego Systemu Informacyjnego
Policji.

235. Porozumienie
pomiędzy
Komendantem
Głównym Policji a Urzędem Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja
2011 r. o współpracy w zakresie zasad udostępniania danych za pomocą systemu udostępniania danych.
236. Porozumienie
pomiędzy
Komendantem
Głównym Policji a Ministrem Sportu i Turystyki, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Polską Organizacją Turystyczną
z dnia 30 maja w sprawie uruchomienia
telefonu bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych.
237. Porozumienie
pomiędzy
Komendantem
Głównym Policji a Komendantem Głównym
Straży Granicznej z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zasad użytkowania przez Straż
Graniczną Systemu Uprawnionego Monitoringu Nowej Generacji „Moniuszko".
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Informacji o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego KGP udziela Biuro Prawne KGP
Dzienniki Urzędowe KGP wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Biurze Prawnym KGP w dni robocze w godz. 815-1615
Wydawca: Komenda Główna Policji
Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150,
tel. (22) 60-133-85, (22) 60-125-48, (22) 60-147-49, fax (22) 60-150-59
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