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ZARZĄDZENIE NR 1021 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 sierpnia 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:

poz. 20, z późn. zm.2)) w § 21 w ust. 2 w pkt 1
lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zastępcy dyrektora biura;”.

§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,

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2011 r.

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, 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 i Nr 117,
poz. 677.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Jerzy Miller

2

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 12,
Nr 4, poz. 28 i Nr 6, poz. 39.
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ZARZĄDZENIE NR 1073 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań
z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 5 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, 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, Nr 22, poz. 1777, 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, Nr 240, poz. 1602
oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677
i Nr 171, poz. 1016.

§1
W zarządzeniu nr 884 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod
i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr 10,
poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) policyjny instruktor jeździectwa – policjant posiadający uprawnienia instruktorskie wydane przez
Polski Związek Jeździecki lub Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, który decyzją komendanta wojewódzkiego Policji wyznaczony został do
prowadzenia zajęć programowych doskonalenia
zawodowego dla jeźdźców i koni, a także do prowadzenia ćwiczeń doskonalących technikę jazdy
konnej oraz utrzymujących sprawność użytkową
koni;”;
2) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 1;
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3) w § 14 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:
„4. W uzasadnionych przypadkach czas służby
na koniu może zostać wydłużony, ale nie może
przekroczyć 12 godzin.
5. W przypadku wydłużonego czasu służby do
8 godzin należy zapewnić koniowi 2 odpoczynki,
każdy po 30 minut, a w przypadku wydłużonego
czasu służby do 12 godzin należy zapewnić 3 odpoczynki, każdy po 30 minut.”;
4) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kandydat na jeźdźca, który pozytywnie
ukończył pierwszy etap szkolenia, może pełnić
służbę na koniu posiadającym co najmniej atest
pierwszego stopnia oraz pod nadzorem policyjnego instruktora jeździectwa lub jeźdźca.”;
5) § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. Stajnie, budynki gospodarskie i ich wyposażenie oraz specjalistyczne środki transportu
przeznaczone do transportu koni poddaje się
okresowej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
oraz każdorazowo w razie potrzeby.”;
6) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35.1. Konie utrzymuje się w stajniach należących do Policji lub w obiektach nienależących do
Policji.
2. Stajnie oraz obiekty, o których mowa w ust. 1,
muszą spełniać warunki techniczne i sanitarne
określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.”;
7) w § 40 w ust. 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) wniosek o nieodpłatne przekazanie konia instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.”;
8) w § 41:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1 b w brzmieniu:
„1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
komisja, o której mowa w § 40 ust. 3, podejmuje decyzję o nieodpłatnym przekazaniu konia
instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1a
nie stosuje się trybu, o którym mowa w ust. 1.”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Decyzję o przekazaniu konia dotychczasowemu jeźdźcowi, osobie, instytucji oraz organizacji społecznej, o której mowa w ust. 1 pkt 4
oraz w ust. 1a podejmuje się jeżeli podmioty te
będą gwarantowały koniowi należyty dobrostan
oraz złożą deklarację, iż po nabyciu nie przeznaczą konia na ubój.”;
9) § 43 otrzymuje brzmienie:
„§ 43. 1. Wartość pieniężna konia, zwana dalej
„WPK”, jest równa:
1) przed wydaniem atestu drugiego stopnia –
cenie nabycia. WPK darowanego określa się,
biorąc za podstawę średnią cenę nabycia koni
do służby w Policji z trzech lat poprzedzających
przyjęcie darowizny;

10)

11)

12)
13)

Poz. 50

2) po wydaniu atestu drugiego stopnia – cenie
nabycia konia powiększonej o 50%.
2. WPK, ustaloną zgodnie z ust. 1, wpisuje się
po wydaniu atestu drugiego stopnia do protokołu
przydzielenia konia służbowego.
3. WPK wpisana do protokołu przydzielenia konia
służbowego po wydaniu atestu drugiego stopnia
wynosi 100% do ukończenia przez konia 10 roku
życia. Po ukończeniu przez konia 10 roku życia
WPK pomniejsza się o 20% za każdy następny rok.
4. W przypadku, gdy komisja, o której mowa
w § 40 ust. 3, podejmie decyzję o nieodpłatnym
przekazaniu konia dotychczasowemu jeźdźcowi
WPK wynosi 0%.
5. W przypadku konia, u którego stwierdzono
chorobę nierokującą poprawy, WPK wynosi:
1) 30% WPK wpisanej do protokołu przydzielenia
konia służbowego – w przypadku stwierdzenia
choroby eliminującej konia ze służby w Policji;
2) 5% WPK wpisanej do protokołu przydzielenia
konia służbowego – w odniesieniu do konia,
u którego stwierdzono stan chorobowy nierokujący poprawy.
6. Po zatwierdzeniu protokołu z wnioskiem o wycofaniu konia ze służby w Policji koń jest utrzymywany w Policji do momentu fizycznego przekazania
nowemu właścicielowi. Przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
15 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub podjęcia decyzji w sprawie przekazania konia.”;
w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Koordynator prowadzi ewidencję policyjnych
instruktorów jeździectwa, rejestr jeźdźców oraz
rejestr koni przydzielonych do komórek konnych
na obszarze terytorialnego działania komendy
wojewódzkiej Policji.”;
po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:
„§ 48a. Komórki konne przesyłają na bieżąco
do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach
prewencji komendy wojewódzkiej Policji pisemne
informacje o padnięciu konia wraz z protokołem
sekcji zwłok oraz informacje o zaginięciu konia,
a także odpisy związanych z tym decyzji i orzeczeń
kończących postępowanie dyscyplinarne i odszkodowawcze w sprawie szkód powstałych w majątku resortu spraw wewnętrznych i administracji.”;
załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Załączniki do zarządzenia nr 1073
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 1
WZÓR PROTOKOŁU
„ZATWIERDZAM"
..........................................

.........................................
(miejscowość, data)

PROTOKÓŁ
PRZYDZIELENIA KONIA SŁUŻBOWEGO

W dniu ............................... r. zgodnie z poleceniem .......................................................................
z dnia ........................................ r., komisja w składzie:

Przewodniczący ..................................................
członkowie

..................................
..................................
................................ .

przydzieliła konia o nazwie ......................... ....................... nr paszportu ...................... policjantowi*
....................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko, nazwa komórki i jednostki organizacyjnej Policji)

1. Uzasadnienie: ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Uwagi dotyczące stanu zdrowia, higieny i utrzymania konia ............................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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3. Przekazany sprzęt i dokumentacja ................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Wartość pieniężna konia: ………………… zł słownie ………………………………………....................... zł

…………………………….
(czytelny podpis policjanta)

Podpisy komisji:
Członkowie:
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Wykonano w …… egz.
Rozesłano wg rozdzielnika.

∗

jeździec lub kandydat na jeźdźca

Przewodniczący:
....………………………….
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Załącznik nr 2

KRYTERIA TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI SŁUŻBOWYCH
1. Test sprawności użytkowej koni w celu wydania atestu pierwszego stopnia obejmuje:
1) indywidualną próbę ujeżdżeniową na czworoboku, określoną w tabeli IA oraz na rysunku nr 1a;
2) próbę sprawności użytkowej, określoną w tabeli II, bez zadań określonych w pkt 20 i 21.
2. Test sprawności użytkowej koni w celu wydania atestu drugiego stopnia obejmuje:
1) indywidualną próbę ujeżdżeniową na czworoboku, określoną w tabeli I oraz na rysunku nr 1;
2) próbę sprawności użytkowej, określoną w tabeli II;
3) próbę sprawności użytkowej koni we współdziałaniu z oddziałami i pododdziałami Policji (zgodnie
z przepisami w sprawie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji),
określoną w tabeli III.
3. Przy przeprowadzaniu testu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się następującą skalę ocen:
1) 2 pkt – zadanie wykonane poprawnie;
2) 1 pkt – zadanie wykonane z błędami;
3) 0 pkt – niewykonanie zadania.
4. Wynik pozytywny z testu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga otrzymania, co najmniej 60% punktów we wszystkich próbach.
Arkusze ocen poszczególnych prób określają:
1) tabela IV – arkusz ocen indywidualnej próby ujeżdżeniowej na atest drugiego stopnia;
2) tabela IV A – arkusz ocen indywidualnej próby ujeżdżeniowej na atest pierwszego stopnia;
3) tabela V – arkusz ocen próby sprawności użytkowej;
4) tabela VI – arkusz ocen próby sprawności użytkowej koni we współdziałaniu z oddziałami
i pododdziałami Policji.
TABELA I
INDYWIDUALNA PRÓBA UJEŻDŻENIOWA NA ATEST DRUGIEGO STOPNIA*

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PUNKTY
CZWOROBOKU
A
X
C
BEB
BF
KM
MCE
EBE
EK
A
A
A
A
FH
H
MK
K
A
FH

KOLEJNOŚĆ RUCHÓW
wjazd kłusem roboczym
zatrzymanie, ukłon, ruszyć kłusem roboczym w kierunku C
w prawo
koło w prawo kłusem roboczym o średnicy 15 m
łopatką do wewnątrz w prawo kłusem
ustępowanie od lewej łydki w kłusie
kłus roboczy w lewo
koło w lewo kłusem roboczym o średnicy 15 m
łopatką do wewnątrz w lewo kłusem
zatrzymanie
pozostanie w bezruchu
cofnięcie o 3 kroki
ruszyć kłusem roboczym z cofania
ustępowanie od prawej łydki w kłusie
w prawo kłusem roboczym
kłus pośredni anglezowany ze zmianą nogi w X
kłus roboczy
stęp zebrany
stęp wyciągnięty

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 7

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

H
H
C
MXK
X
A
A
FH
X
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stęp zebrany
zagalopowanie galopem roboczym z prawej nogi
koło galopem w prawo o średnicy 20 m
zmiana kierunku galopem roboczym
zwykła zmiana nogi w galopie
koło galopem w lewo o średnicy 20 m
przejście do kłusa roboczego
zjazd kłusem roboczym na przekątną
zatrzymanie, w prawo zwrot na zadzie
3 kroki stępem na wprost, zwrot na zadzie w lewo
zatrzymanie, ukłon, zjazd stępem

* cały czworobok pokonuje się w kłusie ćwiczebnym z wyjątkiem pkt 16.
Rys. nr 1 – plan czworoboku.

Poz. 50
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TABELA I A
INDYWIDUALNA PRÓBA UJEŻDŻENIOWA NA ATEST PIERWSZEGO STOPNIA**
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PUNKTY
CZWOROBOKU
A
X
X
X
C
BEB
B
BF
F
KM
EBE
E
EK
A
A
A
FH
H
C
MXK
X
K
A
A
X
X

KOLEJNOŚĆ RUCHÓW
wjazd kłusem roboczym
zatrzymanie
nieruchomość
ruszyć kłusem roboczym na wprost do C
w prawo
koło w prawo o średnicy 20 m
przejście do stępa
ustępowanie od lewej łydki w stępie
zakłusowanie
zmiana kierunku kłusem pośrednim anglezowanym ze zmianą nogi w X
koło o średnicy 20 m w lewo kłusem ćwiczebnym
przejście do stępa
ustępowanie od prawej łydki w stępie
zatrzymanie, nieruchomość
cofnięcie 4 kroki po prostej
ruszyć stępem z cofania
stęp wyciągnięty przed H zebrać
galop roboczy z prawej nogi ze stępa
koło o średnicy 20 m w prawo galopem
zmiana kierunku galopem roboczym
przejście do kłusa
zagalopowanie z lewej nogi
koło galopem w lewo o średnicy 20 m
do kłusa roboczego i w F na przekątną w stronę X
zatrzymanie
w tył zwrot na przodzie od lewej łydki, nieruchomość
3 kroki na wprost i zatrzymanie
w tył zwrot na przodzie od prawej łydki, nieruchomość

** cały czworobok pokonuje się w kłusie ćwiczebnym z wyjątkiem pkt 10.
Rys. nr 1a – plan czworoboku.
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TABELA II
PRÓBA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ

Lp.

KOLEJNOŚĆ ZADAŃ

1.

zsiadanie i wsiadanie na konia (koń w bezruchu)

2.

wprowadzanie konia do przyczepy

3.

wykonanie bezpiecznego węzła stosowanego do wiązania koni

4.

legitymowanie z konia

5.

posługiwanie się pałką służbową w pozycji „stój”

6.

posługiwanie się pałką służbową we wszystkich chodach konia

7.

przejazd stępem oraz zatrzymanie się i pozostawanie w bezruchu 5 sekund obok radiowozu
z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi

8.

jazda w ruchu ulicznym

9.

pokonanie przeszkody typu szlaban

10.

pokonanie przeszkody typu bramka

11.

przepchnięcie pozornika na wózku w ustępowaniu od łydki (imitacja spychania tłumu) na
dystansie 10 m

12.

pokonanie przeszkody płonącej

13.

pokonywanie szeregu przeszkód o wysokości do 110 cm

14.

tworzenie szyków podczas strzelania z broni palnej

15.

tworzenie szyków podczas wybuchu petard

16.

przejazd przez elementy wywołujące efekty dźwiękowe (szeleszczące folie, papiery, plastikowe
butelki)

17.

przejazd pod podniesionym transparentem

18.
19.

przejazd stępem przez element różniący się kolorystycznie od reszty podłoża (np. przez
rozłożony dywan, czarną plamę po ognisku, itp.)
przejazd stępem obok źródła hałasu (uderzenia spadających kamieni o metal, kręcenie beczką
zawierającą elementy wywołujące hałas w trakcie jej ruchu, poruszanie metalową płytą,
szeleszczenie folią, itp.)

20.

cofnięcie koniem po linii zbliżonej do „Z” (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2 i opisem)

21.

ustępowanie od łydki po linii zbliżonej do „Z”, ze zwrotem na zadzie i zwrotem na przodzie
(zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2 i opisem)
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Rys. nr 2 – układ zadania określonego w pkt 20 i 21.

A

– sposób ustawienia drągów
– kierunek wejścia
– kierunek zejścia

B
Opis do zadania określonego w pkt 20.
Pokonanie przeszkody rozpoczynamy od wjazdu stępem w punkcie B i przejechaniu do punktu A nie
wyjeżdżając poza linię ograniczoną drągami ustawionymi w odległości 1,2 m między sobą, jak na rysunku
nr 2. W punkcie A zatrzymujemy konia i rozpoczynamy cofanie po tej samej linii jak wjazd. Dopuszczalne
jest zatrzymanie konia w celu korekty ustawienia w zakrętach. Przekroczenie linii drągów nogą konia
powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.
Opis do zadania określonego w pkt 21.
Ustawiamy konia pod kątem ok. 45 stopni do drągów, tak aby jego obie przednie nogi znajdowały się
wewnątrz korytarza, a obie tylne na zewnątrz (między przednimi a tylnymi nogami konia cały przejazd
muszą znajdować się drągi wyznaczające trasę przejazdu) – kierunek jak w pkt 20. Rozpoczynamy ustępowanie od prawej łydki, tak aby koń nie nadepnął na drągi pozostające cały czas między przodem
a zadem, zachowując ustawienie ukośne konia do linii drągów. Na pierwszym zakręcie wykonujemy zwrot
na zadzie i kontynuujemy ustępowanie od prawej łydki. Drugi zakręt pokonujemy zwrotem na przodzie
i dojeżdżamy do końca ustępowaniem od łydki. Na końcu linii drągów zatrzymujemy konia, ustawiamy
w lewo i powtarzamy całość ustępowaniem od lewej łydki. Przekroczenie nogą konia linii drągów w trakcie wykonywania ćwiczeń powoduje nie zaliczenie ćwiczenia.
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TABELA III
PRÓBA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI WE WSPÓŁDZIAŁANIU
Z ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI POLICJI

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KOLEJNOŚĆ ZADAŃ
spokojne pozostawanie w bezruchu w trakcie obrzucania koni i jeźdźców plastikowymi
butelkami przez grupę pieszych
najazd stępem w szyku rozwiniętym na grupę pieszych rzucających w stronę koni
plastikowymi butelkami
podejście tyralierą do oddziału pieszego wywołującego hałas poprzez uderzanie pałkami
w tarcze
zatrzymanie tłumu kordonem pojedynczym z podejścia stępem
„zdobywanie terenu” tyralierą w stępie
„zdobywanie terenu” tyralierą w ustępowaniu od łydki w stępie
rozdzielenie tłumu szykiem dwójkowym w stępie ustępowaniem od łydki, z przejściem
do ustawienia w dwóch kordonach naprzeciw dwóch grup tłumu ze zwrotem na przodzie
– „frontowanie” (kordony ustawione tyłem do siebie)
wyjście kolumny dwójkowej środkiem zza kordonu do rozwinięcia w tyralierę
wyjście dwoma szeregami przed kordon pieszych po skrajnych bokach, szeregi mijając
się zdobywają teren. W momencie przejścia szeregu bliższego kordon pieszy posuwa
się do przodu, konie skrzydłami wracają za kordon pieszy

TABELA IV
ARKUSZ OCEN INDYWIDUALNEJ PRÓBY UJEŻDŻENIOWEJ NA ATEST DRUGIEGO STOPNIA
Jeździec
(stopień, imię i nazwisko)

Koń
(nazwa, nr paszportu)

Lp.

Zadanie

1.

A – wjazd kłusem roboczym

2.

X – zatrzymanie, ukłon, ruszyć kłusem roboczym w kierunku C

3.

C – w prawo

4.

BEB – koło w prawo kłusem roboczym o średnicy 15 m

5.

BF – łopatką do wewnątrz w prawo kłusem

6.

KM – ustępowanie od lewej łydki w kłusie

7.

MCE – kłus roboczy w lewo

8.

EBE – koło w lewo kłusem roboczym o średnicy 15 m

9.

EK – łopatką do wewnątrz w lewo kłusem

Ocena

Uwagi
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10.

A – zatrzymanie

11.

A – pozostawanie w bezruchu

12.

A – cofnąć 3 kroki

13.

A – ruszyć kłusem roboczym z cofania

14.

FH – ustępowanie od prawej łydki w kłusie

15.

H – w prawo kłusem roboczym

16.

MK – kłus pośredni (na przekątnej) anglezowany, ze zmianą nogi w X

17.

K – kłus roboczy

18.

A – stęp zebrany

19.

FH – stęp wyciągnięty

20.

H – stęp zebrany

21.

H – zagalopowanie galopem roboczym z prawej nogi

22.

C – koło galopem w prawo o średnicy 20 m

23.

MXK – zmiana kierunku galopem roboczym

24.

X – zwykła zmiana nogi w galopie

25.

A – koło galopem w lewo o średnicy 20 m

26.

A – przejście do kłusa roboczego

27.

FH – zjazd kłusem roboczym na przekątną

28.

X – zatrzymanie, w prawo zwrot na zadzie

29.

3 kroki stępem na wprost, zwrot na zadzie w lewo

30.

zatrzymanie, ukłon, zjazd stępem
SUMA PUNKTÓW

Podpisy komisji:
Członkowie:
…………...................
…………………………
…………………………

Przewodniczący:
.…………………….....
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TABELA IV A
ARKUSZ OCEN INDYWIDUALNEJ PRÓBY UJEŻDŻENIOWEJ NA ATEST PIERWSZEGO STOPNIA
Jeździec

(stopień, imię i nazwisko)

Koń

(nazwa, nr paszportu)

Lp.

Zadanie

1.

A – wjazd kłusem roboczym

2.

X – zatrzymanie

3.

X – nieruchomość

4.

X – ruszyć kłusem roboczym na wprost do C

5.

C – w prawo

6.

BEB – koło w prawo o średnicy 20 m

7.

B – przejście do stępa

8.

BF – ustępowanie od lewej łydki w stępie

9.

F – zakłusowanie

Ocena

Uwagi

10. KM – zmiana kierunku kłusem pośrednim anglezowanym ze zmianą nogi w X
11. EBE – koło o średnicy 20 m w lewo kłusem ćwiczebnym
12.

E – przejście do stępa

13.

EK – ustępowanie od prawej łydki w stępie

14.

A – zatrzymanie, nieruchomość

15.

A – cofnięcie 4 kroki po prostej

16.

A – ruszyć stępem z cofania

17.

FH – stęp wyciągnięty przed H zebrać

18.

H – galop roboczy z prawej nogi ze stępa

19.

C – koło o średnicy 20 m w prawo galopem

20.

MXK – zmiana kierunku galopem roboczym

21.

X – przejście do kłusa

22.

K – zagalopowanie z lewej nogi

23.

A – koło o średnicy 20 m w lewo galopem

24.

A – do kłusa roboczego i w F na przekątną w stronę X

25.

X – zatrzymanie

26.

X – w tył zwrot na przodzie od lewej łydki, nieruchomość

27.

3 kroki na wprost i zatrzymanie

28.

w tył zwrot na przodzie od prawej łydki, nieruchomość
SUMA PUNKTÓW

Podpisy komisji:
Członkowie:
…………......................
………………………….....
………………………….....

Przewodniczący:
.………………………….
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TABELA V
ARKUSZ OCEN PRÓBY SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ
Jeździec

(stopień, imię i nazwisko)

Koń

(nazwa, nr paszportu)

Lp.
1.

zsiadanie i wsiadanie na konia (koń w bezruchu)

2.

wprowadzanie konia do przyczepy

3.

wykonanie bezpiecznego węzła stosowanego do wiązania koni

4.

legitymowanie z konia

5.

posługiwanie się pałką służbową w pozycji „stój”

6.

posługiwanie się pałką służbową we wszystkich chodach konia

7.

przejazd stępem oraz zatrzymanie się i pozostawanie w bezruchu
5 sekund obok radiowozu z włączonymi sygnałami świetlnymi
i dźwiękowymi

8.

jazda w ruchu ulicznym

9.

pokonanie przeszkody typu szlaban

10.

pokonanie przeszkody typu bramka

11.

przepchnięcie pozornika na wózku w ustępowaniu od łydki (imitacja
spychania tłumu) na dystansie 10 m

12.

pokonanie przeszkody płonącej

13.

pokonywanie szeregu przeszkód o wysokości do 110 cm

14.

tworzenie szyków podczas strzelania z broni palnej

15.

tworzenie szyków podczas wybuchu petard

16.

przejazd przez elementy wywołujące efekty dźwiękowe (szeleszczące
folie, papiery, plastikowe butelki)

17.

przejazd pod podnoszonym transparentem

18.

przejazd stępem przez element różniący się kolorystycznie od reszty
podłoża (np. przez rozłożony dywan, czarną plamę po ognisku, itp.)
przejazd stępem obok źródła hałasu (uderzenia spadających kamieni
o metal, kręcenie beczką zawierającą elementy wywołujące hałas
w trakcie jej ruchu, poruszanie metalową płytą, szeleszczenie folią, itp.)
cofnięcie koniem po linii zbliżonej do „Z" (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2 i opisem)
ustępowanie od łydki po linii zbliżonej do „Z", ze zwrotem na zadzie
i zwrotem na przodzie (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2 i opisem)

19.
20.
21.

Zadanie

Ocena

Uwagi

SUMA PUNKTÓW

Członkowie:
………….................
…………………………
…………………………

Podpisy komisji:

Przewodniczący:
.………………………….
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TABELA VI
ARKUSZ OCEN PRÓBY SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ KONI WE WSPÓŁDZIAŁANIU
Z ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI POLICJI
Jeździec

(stopień, imię i nazwisko)

Koń

(nazwa, nr paszportu)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zadanie

Ocena

Uwagi

spokojne pozostawanie w bezruchu w trakcie obrzucania koni
i jeźdźców plastikowymi butelkami przez grupę pieszych
najazd stępem w szyku rozwiniętym na grupę pieszych rzucających
w stronę koni plastikowymi butelkami
podejście tyralierą do oddziału pieszego wywołującego hałas poprzez
uderzanie pałkami w tarcze
zatrzymanie tłumu kordonem pojedynczym z podejścia stępem
„zdobywanie terenu” tyralierą w stępie
„zdobywanie terenu" tyralierą w ustępowaniu od łydki w stępie
rozdzielenie tłumu szykiem dwójkowym w stępie ustępowaniem
od łydki, z przejściem do ustawienia w dwóch kordonach
naprzeciw dwóch grup tłumu ze zwrotem na przodzie
– „frontowanie” (kordony ustawione tyłem do siebie)
wyjście kolumny dwójkowej środkiem zza kordonu do rozwinięcia
w tyralierę
wyjście dwoma szeregami przed kordon pieszych po skrajnych
bokach, szeregi mijając się zdobywają teren. W momencie przejścia
szeregu bliższego kordon pieszy posuwa się do przodu, konie
skrzydłami wracają za kordon pieszy
SUMA PUNKTÓW

Członkowie:
………….................
…………………………
…………………………

Podpisy komisji:

Przewodniczący:
.………………………….
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51
ZARZĄDZENIE NR 1074 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu
lub środka działającego podobnie do alkoholu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 496 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie badań na
zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (Dz. Urz. KGP Nr 9,
poz. 40, z 2010 r. Nr 12, poz. 72 oraz z 2011 r.
Nr 5, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Badania urządzeniem, o którym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, dokonuje się, jeżeli:
1) osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
2) kierujący pojazdem lub inna osoba, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, uczestniczy w wypadku
drogowym, w którym jest zabity lub ranny
– oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem jej stanu trzeźwości, a następnie została
zatrzymana lub sama zgłosiła się do jednostki
Policji.
2. Po uzyskaniu, w badaniu o którym mowa
w ust. 1, wyniku ponad 0,00 mg/dm³, należy
niezwłocznie dokonać pomiaru urządzeniem,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Następnie
w odstępie wynoszącym 0,5 godziny należy do1)

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, 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, Nr 117, poz. 677 i Nr 171,
poz. 1016.

konać co najmniej jednego pomiaru tym samym
urządzeniem.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pierwszy
pomiar wykazał wynik 0,00 mg/dm³, albo od
chwili zdarzenia do zatrzymania lub zgłoszenia
się upłynął taki okres czasu, że badanie zawartości alkoholu w organizmie jest bezzasadne.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio
do osoby, która nie oddaliła się z miejsca zdarzenia, ale zachodzi podejrzenie spożycia przez
nią alkoholu po zdarzeniu.”;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Protokoły użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczania alkoholu w wydychanym powietrzu mogą być sporządzane na
drukach według dotychczasowego wzoru do
czasu ich wyczerpania.
2. W przypadku dokonywania badania określonego
w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473, z późn. zm.2)) w drukach, o których
mowa w ust. 1, należy uzupełniać podstawę
prawną poprzez powołanie art. 17 ust. 3 tej
ustawy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176,
poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47,
poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690.
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Załącznik do zarządzenia nr 1074
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 1
Liczba porządkowa
w rejestrze badań …………………………………

....................................................
(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ
z przebiegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym

(miejsce na wydruk)

.....................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko przeprowadzającego badanie, nazwa jednostki organizacyjnej Policji)

.....................................................................................................................
działając na podstawie:
1) art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
)
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),*
)

2) art. 47 ust. 1 ustawy powołanej w pkt. 1,*
3) art. 126, 128 i art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
)
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),*
4) art. 54 § 1, 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykro)
czenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.),*
5) art. 74 § 2 i 3 oraz art. 308 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
)
(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.),*
oraz § 2 pkt 1 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r.
w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U.
Nr 25, poz. 117)

przeprowadziłem/przeprowadziłam *) badanie w celu ustalenia zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu:

Pana/Pani*)
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia)

....................................................................................................................................................
dokument tożsamości .....................................................................................................................
(rodzaj, seria i nr, przez kogo wydany)

....................................................................................................................................................
dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami ............................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….............
(rodzaj, seria i nr, przez kogo wydany)

Badanie stanu trzeźwości przeprowadzono urządzeniem elektronicznym: ………………………….................
....................................................................................................................................................
(typ i numer urządzenia)

zgodnie z instrukcją użytkowania tego urządzenia.
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Tabela dokonanych pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu:

Lp.

Pomiar

1

pierwszy pomiar

2

drugi pomiar

3

trzeci pomiar

Czas pomiaru (godz. min)

Wynik pomiaru (‰ lub mg/dm³)

Czynności dokonano w związku z: ...................................................................................................
(opis objawów i okoliczności uzasadniających przeprowadzenie badania urządzeniem

....................................................................................................................................................
elektronicznym)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….............
Badany oświadczył, że spożywał .....................................................................................................
w ilości ........................................................................................................................................
dnia ......................................................... o godz. ........................................................................
Badanie trzeźwości zostało przeprowadzone w obecności:
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby, w obecności której badanie przeprowadzono)**)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………….................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Badany:
1) żąda / nie żąda*) ponownego badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym
2) żąda / nie żąda*) badania krwi
3) zgłasza uwagi / nie zgłasza uwag*) do prawidłowości zabezpieczenia ustnika

……......................................................................
podpis badanego (czytelnie imię i nazwisko
– w razie odmowy podpisania protokołu podać jej przyczynę)

..........................................................................................
podpis osoby (czytelnie imię i nazwisko), w obecności której badanie
przeprowadzono – w razie odmowy podpisania protokołu - podać jej przyczynę

-----------------------------*) niepotrzebne skreślić
**) w przypadku: 1) policjanta – podać również jednostkę organizacyjną Policji;
2) pozostałych osób – podać adres zamieszkania.

………..................................................
(podpis przeprowadzającego badanie)
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ZARZĄDZENIE NR 1075 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków
reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 144 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie form
i metod planowania i dokonywania wydatków
reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4,
poz. 29 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237,
poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62,
poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98,
poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168,
poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540,
Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, 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, Nr 240, poz. 1602 oraz
z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677 i Nr 171,
poz. 1016.

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
„5) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Przy ustalaniu wysokości świadczeń na
rzecz uczestników delegacji zagranicznych mających charakter instruktażowo-szkoleniowy,
organizowanych w jednostkach wymienionych
w § 1 ust. 1 pkt 3-5, stawki określone w § 4
pkt 1 i 2 obniża się o 50%.”;
3) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Załącznik do zarządzenia nr 1075
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Limit
wydatków reprezentacyjnych przysługujących osobom
zajmującym niektóre stanowiska kierownicze w Policji

Nazwa stanowiska

Lp.

Limit roczny
w złotych

1.

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji

3190

2.

Zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

1532

3.

Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

3190

4.

Zastępca Komendanta – Prorektor, Prorektor i Kanclerz Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie

1022

5.

Komendant szkoły policyjnej

6.

Zastępca komendanta szkoły policyjnej

7.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

3190

8.

Zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

1022

9.

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

1022

10.

Zastępca dyrektora (równorzędnej komórki organizacyjnej)

11.

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

12.

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji

13.

Dowódca Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie

1) Limit ustalony w euro.

1788
640

640
1277
640
10221)
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DECYZJA NR 263 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 sierpnia 2011 r.
uchylająca decyzję w sprawie terytorialnego zasięgu działania policyjnych izb dziecka
Na podstawie art. 5 ust. 2 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)

§1
Uchyla się decyzję nr 235 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie
terytorialnego zasięgu działania policyjnych izb
dziecka (Dz. Urz. KGP z 2000 r. Nr 1, poz. 6).

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, 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 i Nr 117,
poz. 677.

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

54
DECYZJA NR 265 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11sierpnia 2011 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
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
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz
działań podejmowanych na rzecz małoletnich, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Uchyla się decyzję nr 865 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie
programu kursu specjalistycznego dla policjantów
w specjalności do spraw nieletnich (Dz. Urz. KGP
Nr 23, poz. 178 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 53).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 267 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie Księgi Pamięci i Tablicy Pamięci
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.1)), w celu upamiętnienia oraz
utrwalenia w historycznym przekazie czynów policjantów, którzy ponieśli śmierć:
– w ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia, albo
– w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
postanawia się, co następuje:
§1
1. Na Tablicy Pamięci w siedzibie Komendy Głównej
Policji umieszcza się tabliczki z danymi policjantów, którzy, działając praworządnie, zgodnie z zasadami służby i pragmatyką służbową, ponieśli
śmierć w ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia albo w ochronie bezpieczeństwa i porządku
publicznego, zwane dalej „tabliczkami”.
2. W Księdze Pamięci umieszcza się karty poświęcone policjantom, o których mowa w ust. 1.
§2
1. Wniosek o wyróżnienie policjanta, o którym mowa
w § 1 ust. 1, wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci, zwany dalej
„wnioskiem”, może składać: dyrektor biura (równorzędny) Komendy Głównej Policji, komendant
wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant-rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant
szkoły policyjnej oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
2. Komisja rozpatruje także wnioski innych, niż wymienione w ust. 1, osób, które zwrócą się o wyróżnienie policjanta, o którym mowa w § 1 ust. 1,
w szczególności przedstawicieli Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
i Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 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, 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 i Nr 117, poz. 677.

§3
1. Powołuje się Komisję do oceny zasadności
wniosku, zwaną dalej „komisją”.
2. W skład komisji wchodzą:
1) Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego
Policji;
2) Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego
Policji;
3) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Policji;
4) dyrektor biura Komendy Głównej Policji
(równorzędny), w którym pełnił służbę policjant, który poniósł śmierć;
5) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jeżeli poniósł śmierć policjant
pełniący
służbę
w
Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
6) przedstawiciel: odpowiednio komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
komendanta szkoły policyjnej – właściwy dla
miejsca pełnienia służby policjanta, który poniósł śmierć oraz biura Komendy Głównej Policji właściwego dla pionu służbowego tego
policjanta;
7) pracownik Komendy Głównej Policji pełniący
funkcję kapelana Komendy Głównej Policji.
3. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
może zapraszać do udziału w pracach komisji inne
osoby, których uczestnictwo byłoby celowe, a w
szczególności przedstawicieli Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
i Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów.
§4
1. Wniosek składa się do Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji w terminie do dnia
31 maja.
2. Do wniosku załącza się:
1) opis zdarzenia lub działania, w wyniku którego policjant poniósł śmierć;
2) kopie materiałów z prowadzonych postępowań dotyczących zdarzenia lub działania,
o którym mowa w pkt 1;
3) zdjęcie policjanta w formacie 9 x 13 cm, jeżeli
jest to możliwe – w mundurze, albo negatyw,
płyta CD lub inny nośnik elektroniczny umożliwiający zrobienie odbitki zdjęcia;
4) propozycję treści wpisu do Księgi Pamięci.
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§5
1. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji sprawdza wniosek i dokumenty, o których
mowa w § 4, pod względem formalnym, a następnie w terminie do dnia 15 czerwca, zwołuje
posiedzenie komisji.
2. Posiedzeniom komisji przewodniczy Pierwszy
Zastępca Komendanta Głównego Policji.
3. W przypadku nieobecności Pierwszego Zastępcy
Komendanta Głównego Policji posiedzeniom komisji przewodniczy Dyrektor Gabinetu Komendanta
Głównego Policji, a w razie jego nieobecności Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej
Policji.
4. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
przedstawia niezwłocznie do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji protokół z posiedzenia
komisji zawierający ocenę zasadności wyróżnienia
policjanta wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci oraz propozycję
treści wpisu. Wzór protokołu stanowi załącznik
nr 2 do decyzji.
5. Po akceptacji przez Komendanta Głównego Policji ustaleń komisji, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji przekazuje protokół
Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Policji w terminie do dnia 20 czerwca.
Protokół
przechowuje się w Gabinecie Komen6.
danta Głównego Policji.
§6
1. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej
Policji po otrzymaniu protokołu zarządza przygotowanie rozkazu o wyróżnieniu policjanta wpisem
do Księgi Pamięci i umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci w terminie do dnia 1 lipca.
2. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji:
1) zarządza opracowanie noty biograficznej policjanta na podstawie danych zawartych we
wniosku;
2) zwraca się do:
a) Komendanta Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie o wydrukowanie treści wpisu
na papierze stanowiącym karty Księgi Pamięci oraz na kartach o zmniejszonym formacie przygotowanych do oprawy,
b) Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji o wykonanie fotokopii zdjęcia policjanta, które zostanie
umieszczone w Księdze Pamięci.
§7
1. Karta Księgi Pamięci, o której mowa w § 6 ust. 2
pkt 2 lit. a, powinna zawierać:
1) w lewym górnym rogu zdjęcie policjanta;
2) notę biograficzną policjanta;
3) w prawym dolnym rogu numer rozkazu o wyróżnieniu policjanta wpisem do Księgi Pamięci
i umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci.
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2. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
zapewnia końcowe przygotowanie kart Księgi
Pamięci oraz oprawę ich zmniejszonych formatów.
§8
1. Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji zarządza wykonanie zadań i czynności
związanych z umieszczeniem tabliczki z danymi
wyróżnionego policjanta na Tablicy Pamięci
w terminie do dnia 20 lipca.
2. Na tabliczce umieszcza się stopień służbowy, imię
i nazwisko policjanta oraz datę jego śmierci.
3. Wzór tabliczki, o której mowa w ust. 1, stanowi
załącznik nr 3 do decyzji.
§9
Komendant Główny Policji w uzasadnionych
przypadkach może zlecić wykonanie czynności,
o których mowa w § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1
oraz § 8 ust. 1, w innych terminach, niż określone
w tych przepisach.
§ 10
1. Uroczystość wpięcia karty do Księgi Pamięci
i odsłonięcia tabliczki na Tablicy Pamięci odbywa się z udziałem członków rodziny policjanta.
2. Zaproszenia na uroczystość, o której mowa
w ust. 1, przesyła w imieniu Komendanta
Głównego Policji Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji.
3. Rozkaz, o którym mowa w § 6 ust. 1, odczytywany jest podczas uroczystości:
1) wpięcia karty do Księgi Pamięci;
2) związanych z obchodami Święta Policji
w jednostce organizacyjnej Policji, w której
pełnił służbę policjant.
§ 11
1. W czasie uroczystości, o której mowa w § 10
ust. 1:
1) członkom rodziny policjanta wręcza się zmniejszoną do formatu A-4, oprawioną kartę wpisu
do Księgi Pamięci oraz wyciąg z rozkazu o wyróżnieniu wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci;
2) przedstawicielowi kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej,
w której policjant pełnił służbę, wręcza się
oprawiony, zmniejszony format karty wpisu
do Księgi Pamięci oraz wyciąg z rozkazu
o wyróżnieniu wpisem do Księgi Pamięci
i umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci.
2. Kartę oraz wyciąg z rozkazu, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, umieszcza się w godnym miejscu
w jednostce organizacyjnej Policji, w której policjant pełnił służbę.
3. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
przesyła pamiątkowe zdjęcia z uroczystości, wykonane przez przedstawiciela Centralnego Labora-
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torium Kryminalistycznego Policji, na adres domowy najbliższych członków rodziny policjanta.
§ 12
Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji:
1) publikuje na stronie internetowej Komendy
Głównej Policji informacje z uroczystości
wpisu do Księgi Pamięci i odsłonięcia tabliczek na Tablicy Pamięci;
2) informuje środki masowego przekazu o uroczystości, o której mowa w pkt 1.
§ 13
1. Księgę Pamięci przechowuje się w Gabinecie
Komendanta Głównego Policji.
2. Do zadań Biura Logistyki Policji Komendy Głównej
Policji należy dbałość o wygląd Tablicy Pamięci.
§ 14
Księgę Pamięci ustanowioną na mocy dotychczasowych przepisów2), uznaje się za Księgę Pamięci w rozumieniu niniejszej decyzji.
2)

Księga Pamięci została ustanowiona na mocy decyzji
nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 kwietnia
1996 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad
funkcjonowania „Księgi Pamięci”, zmienionej decyzją nr
112 z dnia 4 listopada 1996 r., a następnie funkcjonowała na podstawie § 6 decyzji nr 93 Komendanta
Głównego Policji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
ustanowienia i określenia zasad funkcjonowania „Księgi
Pamięci” oraz „Tablicy Pamięci”, zmienionej decyzją
nr 329 z dnia 3 sierpnia 2004 r., § 13 decyzji nr 333
Komendanta Głównego Policji z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie ustanowienia „Księgi Pamięci” i „Tablicy
Pamięci” oraz określenia trybu wyróżnienia wpisem do
Księgi Pamięci i umieszczeniem na Tablicy Pamięci
(Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 69) oraz § 13 decyzji nr 280
Komendanta Głównego Policji z dnia 7 maja 2008 r.

Poz. 55

§ 15
Tablicę Pamięci ustanowioną na mocy dotychczasowych przepisów3), uznaje się za Tablicę Pamięci w rozumieniu niniejszej decyzji.
§ 16
Traci moc decyzja nr 280 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie „Księgi
Pamięci” i „Tablicy Pamięci” (Dz. Urz. KGP Nr 11,
poz. 63).
§ 17
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
z up.
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Kazimierz Szwajcowski

w sprawie „Księgi Pamięci” i „Tablicy Pamięci”
(Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 63).
3)
Tablica Pamięci została ustanowiona na mocy decyzji
nr 93 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad
funkcjonowania „Księgi Pamięci” oraz „Tablicy Pamięci”,
zmienionej decyzją nr 329 z dnia 3 sierpnia 2004 r.,
a następnie funkcjonowała na podstawie decyzji nr 333
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia
„Księgi Pamięci” i „Tablicy Pamięci” oraz określenia
trybu wyróżnienia wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem na Tablicy Pamięci (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 69)
oraz § 14 decyzji nr 280 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie „Księgi Pamięci”
i „Tablicy Pamięci” (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 63).
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Załączniki do decyzji nr 267
Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Załącznik nr 1

WZÓR
...................................

..............................

(nazwa podmiotu wnioskującego)

(data)

WNIOSEK
o wyróżnienie wpisem do KSIĘGI PAMIĘCI i umieszczeniem danych na TABLICY PAMIĘCI
1. ................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko policjanta, który poniósł śmierć)

2. ....................................................................... 3. ....................................................................
(data urodzenia)

(data zgonu)

4. ................................................................................................................................................
(jednostka, w której policjant pełnił służbę)

5. ................................................................................................................................................
(stan rodzinny policjanta)

6. Charakterystyka przebiegu służby policjanta ..................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
7. Informacja o posiadanych odznaczeniach, nagrodach i wyróżnieniach
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
UZASADNIENIE WNIOSKU
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby składającej wniosek)
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Załącznik nr 2

WZÓR

PROTOKÓŁ
W dniu ............................ na posiedzeniu komisji do oceny wniosku .............................................
(nazwa podmiotu wnioskującego)

z dnia ............................ wyróżnienia policjanta ..............................................................................
(stopień, imię, nazwisko policjanta)

wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci postanowiono:

OCENA KOMISJI
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Komisja w składzie:
1) Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji*
......................................................................

..................................
(data i podpis)

2) Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
......................................................................

..................................
(data i podpis)

3) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji
......................................................................

∗

Wpisuje się dane członka komisji, imię, nazwisko, nazwę jednostki, którą reprezentują.

..................................
(data i podpis)
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4) dyrektor biura Komendy Głównej Policji (równorzędny), w którym pełnił służbę policjant, który poniósł
śmierć
......................................................................

..................................
(data i podpis)

5) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, jeżeli poniósł śmierć policjant pełniący
służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
......................................................................

..................................
(data i podpis)

6) przedstawiciel: odpowiednio komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej – właściwy dla miejsca pełnienia
służby policjanta, który poniósł śmierć oraz biura Komendy Głównej Policji właściwego dla pionu
służbowego tego policjanta.
......................................................................

..................................
(data i podpis)

7) pracownik Komendy Głównej Policji pełniący funkcję kapelana Komendy Głównej Policji.
......................................................................

..................................
(data i podpis)

STANOWISKO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

..............................................
data i podpis
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Załącznik nr 3
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56
DECYZJA NR 283 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji
z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
Na podstawie art. 5 ust. 2 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
W decyzji nr 118 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków
i sposobów korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 21) w § 7 ust. 6-8
otrzymują brzmienie:
„6. Administratora technicznego dla Centralnego Biura Śledczego i Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji wyznacza właściwy dyrektor biura, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
1)

Zmiany tekstu jednolitego 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 i Nr 117, poz. 677.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 7
1-16. Zarządzenia nr 971/2011 do nr 986/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
17. Zarządzenie nr 987/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2011 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
18-38. Zarządzenia nr 988/2011 do nr 1008/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-

7. Naczelnicy zarządów i wydziałów terenowych Centralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji oraz zarządów i wydziałów Biura
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
wyznaczają administratorów technicznych dla podległych komórek organizacyjnych.
8. W przypadku, gdy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie ma osoby
posiadającej wiedzę informatyczną niezbędną do
pełnienia funkcji administratora technicznego, na
wniosek odpowiednio Dyrektora Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji lub Dyrektora
Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej
Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji
właściwy dla miejsca lokalizacji stanowiska dostępowego wyznacza do pełnienia tej funkcji dysponującego taką wiedzą podległego policjanta lub
pracownika Policji.”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

madzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
39-40. Zarządzenia nr 1009/2011 do nr 1010/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
41-45. Zarządzenia nr 1011/2011 do nr 1015/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
46. Zarządzenie nr 1016/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania czynności na podstawie
art. 19a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji.
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47-50. Zarządzenia nr 1017/2011 do nr 1020/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
51-74. Zarządzenia nr 1022/2011 do nr 1045/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
75-91. Zarządzenia nr 1046/2011 do nr 1062/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
92-99. Zarządzenia nr 1063/2011 do nr 1070/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
100-101. Zarządzenia nr 1071/2011 do nr 1072/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
102-118. Zarządzenia nr 1076/2011 do nr 1092/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
119-121. Zarządzenia nr 1094/2011 do nr 1096/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
122. Zarządzenie nr 1093/2011 Komendanta
Głównego Policji z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
123-134. Zarządzenia nr 1097/2011 do nr 1108/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia
7 września 2011 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
135-142. Zarządzenia nr 1109/2011 do nr 1116/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania komisji
do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

143. Decyzja nr 259/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta Głównego Policji do dokonywania czynności z zakresu
prawa pracy.
144. Decyzja nr 260/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie
wyznaczenia osób pełniących funkcje inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
w Komendzie Głównej Policji.
145. Decyzja nr 261/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie ustalenia w Komendzie
Głównej Policji limitu ilościowego służbowych telefonów komórkowych, wysokości
limitu finansowego na usługi realizowane
w publicznych sieciach telefonii komórkowej
oraz innych procedur dotyczących telefonii
komórkowej.
146. Decyzja nr 262/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do realizacji projektu
„Szkolenie policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
147. Decyzja nr 264/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania i uzgodnienia projektu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie zabezpieczenia materiałowo-technicznych potrzeb jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji.
148. Decyzja nr 266/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 sierpnia 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania nieetatowego
zespołu do rozpoznania operacyjnego środowisk pseudokibiców.
149. Decyzja nr 268/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do przygotowania spotkania Europejskich Szefów Policji w Polsce.
150. Decyzja nr 269/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania nieetatowego
zespołu do rozpoznania operacyjnego środowisk pseudokibiców.
151. Decyzja nr 270/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania nieetatowego
zespołu do rozpoznania operacyjnego środowisk pseudokibiców.
152. Decyzja nr 271/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania nieetatowego
zespołu do rozpoznania operacyjnego środowisk pseudokibiców na terenie województwa
dolnośląskiego.
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153. Decyzja nr 272/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Szkoleniowo-Bojowego
Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
154. Decyzja nr 273/134/2011 Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży
Granicznej z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji
i Straży Granicznej.
155. Decyzja nr 274/142/2011 Komendanta
Głównego Policji i Komendanta Głównego
Straży Granicznej z dnia 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej.
156. Decyzja nr 275/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do przygotowania i realizacji
projektu „Euro Północny-Wschód III. Spotkanie
europejskich ekspertów ds. fałszerstw pieniędzy”, w ramach programu Komisji Europejskiej
„Perykles”.
157. Decyzja nr 276/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
wyznaczenia koordynatora do spraw jakości
danych wpisanych przez Policję do SIS1+
i przygotowania tych danych do migracji
z SIS1+ do SIS II oraz powołania zespołu do
spraw jakości danych wpisanych przez Policję
do SIS1+ i przygotowania tych danych do migracji z SIS1+ do SIS II.
158. Decyzja nr 277/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do dokonania oceny predyspozycji policjantów – kandydatów do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji.
159. Decyzja nr 278/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania komisji do spraw opiniowania
wniosków o przyznanie policjantom zapomóg
z funduszu nagród motywacyjnych i zapomóg dla policjantów, pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.
160. Decyzja nr 279/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania zmiany
programu kursu specjalistycznego dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych.
161. Decyzja nr 280/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno – procesowej.
162. Decyzja nr 281/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno – procesowej.
163. Decyzja nr 282/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie

164.

165.

166.
167.
168.
169.

170.

171.

172.

173.

powołania zespołu do opracowania projektu
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby Policji.
Decyzja nr 284/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do wyłonienia kandydatów na kurs dla policjantów kwalifikowanych
do służby w komórkach organizacyjnych do
spraw werbunków.
Decyzja nr 285/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 września 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej
Policji.
Decyzja nr 286/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 września 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 287/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 września 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 288/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 września 2011 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 289/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania zmiany
programu szkolenia zawodowego podstawowego.
Decyzja nr 290/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego
Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej
Policji.
Decyzja nr 291/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 292/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu
w Katowicach Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 293/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu Biura Logistyki Policji
KGP.
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174. Decyzja nr 294/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów objętych ewidencją syntetyczną prowadzoną w Biurze Finansów KGP.
175. Decyzja nr 295/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu budowlanego Komendy
Głównej Policji.
176. Decyzja nr 296/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie

przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasów magazynowych Komendy
Głównej Policji.
177. Aneks Nr 1 z dnia 26 sierpnia 2011 r. do Porozumienia w sprawie zasad użytkowania przez
Straż Graniczną Systemu Uprawnionego Monitoringu Nowej Generacji „Moniuszko” zawartego w Warszawie w dniu 31 maja 2011 r.
pomiędzy Komendantem Głównym Policji
a Komendantem Głównym Straży Granicznej.
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