
Dziennik Urz dowy Komendy G!ównej Policji nr 18                                                                       Poz. 135-719-

ZARZ DZENIE KOMENDANTA G!ÓWNEGO POLICJI

135  nr 1041 z dnia 28 wrze"nia 2007 r. w sprawie szczegó!owych zasad organizacji i zakresu dzia!ania ko-

mend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ......... 719

DECYZJE KOMENDANTA G!ÓWNEGO POLICJI

136 – nr 704 z dnia 28 wrze"nia 2007 r. zmieniaj#ca decyzj  w sprawie procedur post powania w zwi#zku

z dokonywaniem sprawdze$ osób i przedmiotów w Systemie Infor-

macyjnym Schengen ….………..................................................…. 747

137  nr 722 z dnia 5 pa%dziernika 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów s!u&by

kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej

z zakresu prowadzenia obserwacji samochodowej …...................…. 748

Wykaz aktów prawnych wydanych przez Komendanta G!ównego Policji, nieopublikowanych w Dzienniku Urz do-

wym Komendy G!ównej Policji nr 18 ............................................................................................................... 748

135
ZARZ DZENIE NR 1041 KOMENDANTA G!ÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 wrze"nia 2007 r.

w sprawie szczegó"owych zasad organizacji i zakresu dzia"ania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,

poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr

140, poz. 981 i Nr 165, poz.1170) zarz#dza si , co

nast puje:

Rozdzia" 1
Przepisy ogólne

§ 1
1. Zarz#dzenie okre"la szczegó!owe zasady organiza-

cji i zakres dzia!ania Komendy G!ównej Policji,

zwanej dalej „KGP”, komendy wojewódzkiej Poli-

cji, komendy powiatowej Policji, komisariatu i ko-

misariatu specjalistycznego Policji oraz Wy&szej

Szko!y Policji w Szczytnie, szko!y policyjnej, od-

dzia!u prewencji Policji, samodzielnego podod-

dzia!u prewencji Policji, samodzielnego podod-

dzia!u antyterrorystycznego Policji, a tak&e o"rod-

ka szkolenia Policji.

2. Ilekro' w zarz#dzeniu jest mowa o:

1) komendancie wojewódzkim Policji i komendzie

wojewódzkiej Policji nale&y przez to rozumie'

tak&e Komendanta Sto!ecznego Policji i Ko-

mend  Sto!eczn# Policji;

2) komendancie powiatowym Policji i komendzie

powiatowej Policji nale&y przez to rozumie'

tak&e komendanta miejskiego Policji i komend 

miejsk# Policji oraz komendanta rejonowego

Policji i komend  rejonow# Policji.

3. Do Wy&szej Szko!y Policji w Szczytnie jako jed-

nostki organizacyjnej Policji przepisy zarz#dzenia

stosuje si  w zakresie nieuregulowanym przepi-

sami o szkolnictwie wy&szym.

§ 2
Przez u&yte w zarz#dzeniu okre"lenia nale&y rozu-

mie':

1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej „jed-
nostk# Policji” – KGP, komend  wojewódzk# Poli-

cji, komend  powiatow# Policji, komisariat Policji,
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komisariat specjalistyczny Policji, Wy&sz# Szko! 

Policji w Szczytnie, szko!  policyjn#, oddzia! pre-

wencji Policji, samodzielny pododdzia! prewencji

Policji, samodzielny pododdzia! antyterrorystyczny

Policji oraz o"rodek szkolenia Policji;

2) komendant Policji – Komendanta G!ównego Policji,

komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta

powiatowego Policji, komendanta komisariatu

i komendanta komisariatu specjalistycznego Poli-

cji, Komendanta-rektora Wy&szej Szko!y Policji

w Szczytnie, komendanta szko!y policyjnej;

3) kierownik jednostki Policji – komendanta Policji,

dowódc  oddzia!u prewencji Policji, dowódc  sa-

modzielnego pododdzia!u prewencji Policji, do-

wódc  samodzielnego pododdzia!u antyterrory-

stycznego Policji oraz kierownika o"rodka szkole-

nia Policji;

4) struktura organizacyjna jednostki Policji, zwana
dalej „struktur# organizacyjn#” – uk!ad i wzajemne

zale&no"ci mi dzy poszczególnymi jej komórkami

oraz stanowiskami, wskazuj#ce hierarchi  oraz

specjalizacj  zada$ s!u&bowych w jednostce

Policji;

5) komórka organizacyjna, zwana dalej „komórk#” –
wyodr bnion# cz "' struktury organizacyjnej;

6) struktura etatowa jednostki Policji, zwana dalej
„struktur# etatow#” – dane okre"laj#ce nazwy

i liczb  stanowisk etatowych oraz ich zaszerego-

wanie i przyporz#dkowanie do komórek;

7) stanowisko policyjne – stanowisko, na którym

pe!ni s!u&b  policjant;

8) stanowisko pracownicze:
a) stanowisko, na którym zatrudnia si  pracowni-

ka w: KGP, komendzie wojewódzkiej Policji,

komendzie powiatowej Policji, komisariacie

i komisariacie specjalistycznym Policji – na

podstawie przepisów o s!u&bie cywilnej i pa$-

stwowym zasobie kadrowym,

b) stanowisko, na którym zatrudnia si  nauczy-

ciela akademickiego lub pracownika nie b d#-

cego nauczycielem akademickim w Wy&szej

Szkole Policji w Szczytnie – na podstawie

przepisów o szkolnictwie wy&szym,

c) stanowisko pomocnicze, robotnicze i obs!ugi,

o którym mowa w przepisach o pracownikach

urz dów administracji rz#dowej i pracownikach

innych jednostek, na którym zatrudnia si  pra-

cownika w: KGP, komendzie wojewódzkiej Po-

licji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie

Policji, komisariacie specjalistycznym Policji,

oddziale prewencji Policji, samodzielnym pod-

oddziale prewencji Policji, samodzielnym pod-

oddziale antyterrorystycznym Policji oraz w

o"rodku szkolenia Policji – na podstawie ko-

deksu pracy,

d) stanowisko, o którym mowa w przepisach

o pracownikach zatrudnionych w niektórych

jednostkach organizacyjnych sfery bud&etowej

resortu spraw wewn trznych i administracji, na

którym zatrudnia si  pracownika w szkole poli-

cyjnej – na podstawie kodeksu pracy;

9) stanowisko etatowe – stanowisko policyjne lub

stanowisko pracownicze;

10) stanowisko kierownicze – stanowisko etatowe:

kierownika jednostki Policji i jego zast pcy oraz

kierownika komórki i jego zast pcy;

11) etat – dokument okre"laj#cy struktur  etatow#

jednostki Policji lub komórki w KGP;

12) normatyw etatowy jednostki Policji – minimaln#

liczb  stanowisk etatowych ustalon# dla jednostki

Policji;

13) normatyw etatowy komórki – minimaln# liczb 

stanowisk etatowych ustalon# dla komórki;

14) karta opisu stanowiska pracy – dokument okre-

"laj#cy:

a) miejsce wyst powania oraz cel stanowiska,

b) zakres zada$, uprawnie$ i odpowiedzialno"ci

na stanowisku,

c) wymagania w zakresie wykszta!cenia, kwalifi-

kacji zawodowych, sta&u s!u&by lub pracy, do-

"wiadczenia zawodowego i umiej tno"ci ko-

niecznych do prawid!owej realizacji zada$,

d) warunki s!u&by lub pracy na stanowisku,

e) kryteria oceny realizacji zada$.

§ 3
1. Przy tworzeniu i przekszta!caniu struktury organi-

zacyjnej nale&y:

1) kierowa' si :

a) wymogami sprawno"ci dzia!ania w realizacji

ustawowych zada$ Policji,

b) mo&liwo"ciami wykonywania nadzoru nad

realizacj# zada$;

2) uwzgl dnia':

a) specjalizacj  zada$ oraz sprawno"' i ci#-

g!o"' ich realizacji,

b)  mo&liwo"ci finansowe jednostki Policji.

2. Struktura organizacyjna zawiera stanowiska eta-

towe.

3. Rodzaj i nazwy komórek wyst puj#cych w struk-

turze organizacyjnej, z wy!#czeniem rodzaju i

nazw komórek wyst puj#cych w strukturze orga-

nizacyjnej Wy&szej Szko!y Policji w Szczytnie,

okre"la regulamin jednostki Policji.

§ 4
1. Dla stanowisk etatowych, z wy!#czeniem stano-

wisk pracowniczych, na których zatrudnia si  pra-

cowników na podstawie przepisów o s!u&bie cy-

wilnej, sporz#dza si  karty opisu stanowiska pracy.

2. Projekt karty opisu stanowiska pracy opracowuje

policjant lub pracownik wyznaczony przez osob 

uprawnion# do podpisania tej karty.

3. Wzór karty opisu stanowiska pracy oraz instrukcj 

do karty opisu stanowiska pracy okre"la za!#cznik

nr 1 do zarz#dzenia.

4. Dla stanowisk pracowniczych, na których zatrud-

nia si  pracowników na podstawie przepisów
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o s!u&bie cywilnej, sporz#dza si  opisy stanowisk

pracy na zasadach okre"lonych w przepisach w

sprawie dokonywania opisów i warto"ciowania

stanowisk pracy w s!u&bie cywilnej.

§ 5
Komórk  mo&na podzieli' na komórki ni&szego

szczebla przy zachowaniu hierarchii komórek i norma-

tywów etatowych okre"lonych w § 14 i 15.

§ 6
Stanowisko samodzielne mo&na tworzy', je&eli

zakres zada$ wymaga szczególnych kwalifikacji lub

umiej tno"ci zawodowych.

§ 7
1. Kierownik jednostki Policji oraz kierownik komórki

mo&e powo!ywa' na czas okre"lony nieetatowe

zespo!y do realizacji "ci"le okre"lonych zada$, w

sk!ad których mog# wchodzi' policjanci i pracow-

nicy podleg!ej mu jednostki Policji lub komórki, z

zastrze&eniem ust. 2.

2. Komendant G!ówny Policji mo&e powo!ywa' ze-

spo!y, o których mowa w ust. 1, w sk!ad których

mog# wchodzi' policjanci i pracownicy ró&nych

komórek i jednostek Policji.

3. Przepis ust. 2 stosuje si  odpowiednio do komen-

danta wojewódzkiego Policji.

§ 8
Komendant G!ówny Policji podejmuje decyzje w

sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekszta!cania komórek

w KGP;

2) tworzenia lub likwidacji oddzia!u prewencji Policji,

samodzielnego pododdzia!u prewencji Policji, sa-

modzielnego pododdzia!u antyterrorystycznego

Policji, ustalania oraz przekszta!cania ich struktury

organizacyjnej i etatowej, a tak&e wskazania ko-

mend wojewódzkich Policji, w których dzia!aj#

komórki o nazwach: antyterrorystyczna, minersko-

-pirotechniczna i okre"la ich struktur  organizacyj-

n#, etatow# oraz terytorialny zasi g ich dzia!ania;

3) tworzenia lub likwidacji szko!y policyjnej i o"rodka

szkolenia Policji.

§ 9
Komendant wojewódzki Policji podejmuje decyzje

w sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekszta!cania komórek

w komendzie wojewódzkiej Policji;

2) tworzenia lub likwidacji komisariatu specjalistycz-

nego Policji w porozumieniu z Komendantem

G!ównym Policji oraz przekszta!cania jego struktu-

ry organizacyjnej i etatowej;

3) ustalania struktury organizacyjnej i etatowej

o"rodka szkolenia Policji, z zachowaniem liczby

etatów policyjnych przyznanych przez Komendan-

ta G!ównego Policji.

§ 10
Komendant powiatowy Policji podejmuje decyzje

w sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekszta!cania komórek

w komendzie powiatowej Policji;

2) tworzenia lub likwidacji komisariatu Policji;

3) tworzenia, likwidacji lub przekszta!cania komórek

w komisariacie Policji.

§ 11
Komendant-rektor Wy&szej Szko!y Policji w

Szczytnie na zasadach okre"lonych w przepisach

o szkolnictwie wy&szym tworzy, likwiduje lub

przekszta!ca oraz ustala liczb  stanowisk w

komórkach realizuj#cych zadania dydaktyczne,

naukowe i wychowawcze oraz w bibliotece, a tak&e

tworzy, likwiduje lub przekszta!ca komórki realizuj#ce

zadania w zakresie administracji i gospodarki.

§ 12
Komendant szko!y policyjnej podejmuje decyzje w

sprawach tworzenia, likwidacji lub przekszta!cania

komórek w szkole.

Rozdzia" 2
Szczegó"owe zasady organizacji

§ 13
1. Struktur  etatow# ustala si  z zachowaniem na-

st puj#cych proporcji mi dzy liczb# stanowisk po-

licyjnych w poszczególnych korpusach a ogóln#

liczb# stanowisk policyjnych w skali wojewódz-

twa, z zastrze&eniem ust. 5-7:

1) genera!ów oraz oficerów starszych i m!odszych

–  19%;

2) aspirantów –  34%;

3) podoficerów i szeregowych –  47%.

2. W przypadku utworzenia w korpusie genera!ów

oraz oficerów starszych i m!odszych lub aspiran-

tów stanowisk policyjnych w liczbie mniejszej ni&

wynikaj#ca z proporcji, o której mowa w ust. 1,

mo&na o powsta!# ró&nic  zwi kszy' liczb  sta-

nowisk policyjnych w korpusie odpowiednio ni&-

szym.

3. Proporcje, o których mowa w ust. 1, stosuje si 

odpowiednio do ustalenia struktury etatowej Ko-

mendy Sto!ecznej Policji.

4. Za zgod# Komendanta G!ównego Policji mo&na

zwi kszy' proporcje, o których mowa w ust. 1

pkt 1 i 2.

5. Etaty policyjne w rewirach dzielnicowych i w po-

sterunkach Policji, finansowane przez gmin , po-

wiat lub samorz#d województwa oraz w o"rod-

kach szkolenia Policji, nie wp!ywaj# na liczb  sta-

nowisk policyjnych w korpusach wymienionych w

ust. 1 i na normatyw etatowy.

6. Proporcje mi dzy liczb# stanowisk policyjnych w

poszczególnych korpusach, a ogóln# liczb# sta-

nowisk policyjnych w KGP ustala Komendant

G!ówny Policji.
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7. Proporcje mi dzy liczb# stanowisk policyjnych w

poszczególnych korpusach a ogóln# liczb# stano-

wisk policyjnych w Wy&szej Szkole Policji w

Szczytnie oraz w szko!ach policyjnych i o"rodkach

szkolenia Policji, Komendant-rektor Wy&szej

Szko!y Policji w Szczytnie, komendant szko!y poli-

cyjnej albo w!a"ciwy komendant wojewódzki Policji

ustala w porozumieniu z Komendantem G!ównym

Policji.

§ 14
1. Komórk  mo&na tworzy':

1) w KGP – jako: biuro (inspektorat, laboratorium,

oddzia!, sztab), zarz#d, wydzia!, sekcj , referat,

ogniwo, kancelari  tajn#, zespó!, podzespó!

i stanowisko samodzielne, z zastrze&eniem ust.

4 i 5;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – jako: wy-

dzia! (inspektorat, laboratorium, sztab), sekcj ,

izb  dziecka, referat, ogniwo, orkiestr , sekcj 

muzyczn#, kancelari  tajn#, oddzia! kancelarii

tajnej, zespó!, podzespó! i stanowisko samo-

dzielne, z zastrze&eniem ust. 5;

3) w komendzie powiatowej Policji – jako: sekcj ,

izb  dziecka, referat, ogniwo, posterunek Poli-

cji, rewir dzielnicowych, kancelari  tajn#, ze-

spó!, podzespó! i stanowisko samodzielne, z

zastrze&eniem ust. 5;

4) w komisariacie Policji – jako: sekcj , referat,

ogniwo, posterunek Policji, rewir dzielnico-

wych, zespó! i stanowisko samodzielne, z za-

strze&eniem ust. 3;

5) w komisariacie specjalistycznym Policji – jako:

sekcj , referat, ogniwo, zespó! i stanowisko

samodzielne, z zastrze&eniem ust. 3;

6) w Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie do reali-

zacji zada$ w zakresie administracji i gospodar-

ki – jako: wydzia!, rektorat, sekcj , referat,

ogniwo, kancelari  tajn#, zespó! i stanowisko

samodzielne;

7) w szkole policyjnej:

a) do realizacji zada$ o charakterze dydaktycz-

no-wychowawczym – jako: zak!ad, stu-

dium, wydzia!, bibliotek  i zespó!,

a) do realizacji zada$ o charakterze wspoma-

gaj#cym organizacyjnie, logistycznie i tech-

nicznie – jako: wydzia!, sekcj , referat,

ogniwo, kancelari  tajn#, zespó! i stanowi-

sko samodzielne;

8) w o"rodku szkolenia Policji – jako: zespó!, pod-

zespó! i stanowisko samodzielne, z zastrze&e-

niem ust. 5;

9) w oddziale prewencji Policji i samodzielnym

pododdziale prewencji Policji – jako: kompani ,

pluton, dru&yn , zespó!, za!og  i stanowisko

samodzielne;

10) w samodzielnym pododdziale antyterrorystycz-

nym Policji – jako: sekcj , pluton, dru&yn , ze-

spó! i stanowisko samodzielne.

2. Je&eli wynika to z odr bnych przepisów, Komen-

dant G!ówny Policji mo&e poleci' utworzenie ko-

mórki innej ni& wymieniona w ust. 1.

3. Sekcj  tworzy si  wy!#cznie w komisariacie i ko-

misariacie specjalistycznym Policji o stanie  eta-

towym powy&ej 60.

4. W KGP referat lub ogniwo tworzy si  wy!#cznie,

jako komórk  ni&szego szczebla w komórce w!a-

"ciwej w sprawach antyterrorystycznych.

5. Podzespó! tworzy si  wy!#cznie w KGP, komen-

dzie wojewódzkiej i powiatowej Policji oraz w

o"rodku szkolenia Policji, jako komórk  ni&szego

szczebla, w komórce o nazwie „zespó!”.

6. Posterunek Policji tworzy si  do realizacji zada$,

z zakresu s!u&b: prewencyjnej i kryminalnej.

§ 15
1. Okre"la si  normatyw etatowy jednostki Policji:

1) komisariatu i komisariatu specjalistycznego Po-

licji   15;

2) oddzia!u prewencji Policji   240;

3) samodzielnego pododdzia!u prewencji Poli-

cji   15;

4) samodzielnego pododdzia!u antyterrorystycz-

nego Policji   44.

2. Okre"la si  normatyw etatowy komórki:

1) wydzia!u (inspektoratu, laboratorium, sztabu),

rektoratu   10;

2) sekcji:

a) w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji,

Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie, szkole

policyjnej i samodzielnym pododdziale anty-

terrorystycznym Policji   6,

b) w komendzie powiatowej Policji, komisaria-

cie i komisariacie specjalistycznym Policji,

o którym mowa w §14 ust. 3   10;

3) referatu: w KGP, komendzie wojewódzkiej Po-

licji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie

i komisariacie specjalistycznym Policji, Wy&szej

Szkole Policji w Szczytnie i szkole policyjnej   8;

4) ogniwa: w KGP, komendzie wojewódzkiej Poli-

cji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie

i komisariacie specjalistycznym Policji, Wy&szej

Szkole Policji w Szczytnie i szkole policyjnej   6;

5) zespo!u i za!ogi   2.

3. Komórk  mo&na tworzy', je&eli liczba stanowisk

policyjnych wynosi dla:

1) kompanii podzielonej na plutony   40-120;

2) plutonu podzielonego na dru&yny   13-39;

3) dru&yny   4-12;

4) posterunku Policji   5;

5) rewiru dzielnicowych   3.

4. Nie okre"la si  normatywu etatowego jednostek

Policji innych ni& wymienione w ust. 1 oraz komó-

rek:

1) w KGP – biura (inspektoratu, laboratorium, od-

dzia!u, sztabu), zarz#du, kancelarii tajnej i pod-

zespo!u;
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2) w komendzie wojewódzkiej Policji – izby dziec-

ka, orkiestry, sekcji muzycznej, kancelarii taj-

nej, oddzia!u kancelarii tajnej i podzespo!u;

3) w komendzie powiatowej Policji – izby dziecka,

kancelarii tajnej i podzespo!u;

4) w Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie – kance-

larii tajnej;

5) w szkole policyjnej – zak!adu, studium, wy-

dzia!u realizuj#cego zadania o charakterze dy-

daktyczno-wychowawczym, biblioteki i kance-

larii tajnej.

5. Komórk  niespe!niaj#c# normatywu etatowego,

o którym mowa w ust. 2 lub o mniejszej liczbie

stanowisk policyjnych ni& okre"lona w ust. 3,

mo&na tworzy':

1) w KGP oraz jednostkach Policji wymienionych

w § 8 pkt 2 i 3, z wy!#czeniem o"rodka szko-

lenia Policji   za zgod# Komendanta G!ównego

Policji;

2) w jednostkach Policji wymienionych w § 9

oraz § 10 pkt 1 i 2   za zgod# komendanta

wojewódzkiego Policji.

§ 16
Stanowisko zast pcy kierownika jednostki Policji

mo&na tworzy' w liczbie:

1) trzech w:

a) komendzie powiatowej Policji, w której liczba

stanowisk etatowych przekracza 500,

b) oddziale prewencji Policji, w którym liczba sta-

nowisk etatowych przekracza 800;

2) dwóch – w:

a) komendzie powiatowej Policji, w której liczba

stanowisk etatowych nie przekracza 500,

b) komisariacie i komisariacie specjalistycznym

Policji, w którym liczba stanowisk etatowych

przekracza 60,

c) Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie i szkole po-

licyjnej,

d) oddziale prewencji Policji, w którym liczba sta-

nowisk etatowych nie przekracza 800;

3) jednego – w:

a) samodzielnym pododdziale prewencji Policji,

b) komisariacie i komisariacie specjalistycznym

Policji, w którym liczba stanowisk etatowych

nie przekracza 60,

c) o"rodku szkolenia Policji, w którym liczba sta-

nowisk etatowych przekracza 25,

d) samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym.

§ 17
1. Stanowisko zast pcy naczelnika wydzia!u lub za-

st pcy naczelnika sekcji mo&na tworzy', z za-

strze&eniem ust. 2 i 3, je&eli normatyw etatowy

komórki wynosi co najmniej:

1) 20   jedno stanowisko;

2) 40   dwa stanowiska;

3) 80   trzy stanowiska.

2. W wydziale lub sekcji ulegaj#cych podzia!owi na

dwie lub wi cej komórek ni&szego szczebla maj#-

cych kierowników, liczba stanowisk, o których

mowa w ust. 1, ulega zmniejszeniu co najmniej

o jedno stanowisko.

3. Ust. 2 nie stosuje si  do komórek, których norma-

tyw etatowy wynosi co najmniej 120, oraz do

sztabu, w którym wyst puje komórka o nazwie

„lotnictwa Policji”.

4. Stanowisko zast pcy dowódcy kompanii mo&na

tworzy', je&eli liczba stanowisk policyjnych w

kompanii wynosi co najmniej 50.

§ 18
W Komendzie G!ównej Policji, w poszczególnych

s!u&bach Policji komórki nosz# nazwy okre"lone przez

Komendanta G!ównego Policji.

§ 19
1. W s!u&bie kryminalnej Policji, z zastrze&eniem § 18,

komórki nosz# nazwy:

1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, docho-

dzeniowo-"ledcza, nadzoru, nadzoru nad po-

st powaniami przygotowawczymi, techniki

operacyjnej, obserwacji, wywiadu kryminalne-

go, analizy kryminalnej, rozpoznania i werbun-

ków, systemu meldunku informacyjnego, ob-

s!ugi informacyjnej, laboratorium kryminali-

styczne, techniki kryminalistycznej, biologii,

chemii, daktyloskopii, automatycznej identyfi-

kacji daktyloskopijnej, mechanoskopii, elektro-

techniki i elektroniki, bada$ dokumentów, bro-

ni, balistyki, traseologii, genetyki, antroposko-

pii, technik audiowizualnych, fonoskopii, me-

dycyny s#dowej, fotografii, osmologii, prze-

wodników psów specjalnych, poszukiwa$

i identyfikacji osób, statystyki przest pczo"ci,

magazyn dowodów rzeczowych, mi dzynaro-

dowej wspó!pracy Policji, wspólny punkt kon-

taktowy;

2) do walki z przest pczo"ci# przeciwko:

a) &yciu i zdrowiu,

b) mieniu,

c) wolno"ci seksualnej i obyczajno"ci,

d) obrotowi gospodarczemu,

e) "rodowisku,

f) w!asno"ci intelektualnej i przemys!owej,

g) dziedzictwu narodowemu;

3) do walki z:

a) terrorem kryminalnym,

b) korupcj#,

c) praniem pieni dzy,

d) fa!szerstwami pieni dzy,

e) przest pstwami przy u&yciu elektronicznych

instrumentów p!atniczych,

f) handlem lud%mi;

4) do walki z przest pczo"ci#:

a) samochodow#,

b) narkotykow#,
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c) gospodarcz#,

d) podatkow#,

e) celn#,

f) bankow#,

g) komputerow#,

h) ubezpieczeniow#.

2. Komórk  o nazwie „techniki operacyjnej”, „wy-

wiadu kryminalnego”, „laboratorium kryminali-

styczne”, „mi dzynarodowej wspó!pracy Policji”

tworzy si  wy!#cznie w komendzie wojewódzkiej

Policji.

3. Komórki o nazwach „analizy kryminalnej”, „rozpo-

znania i werbunków”, „systemu meldunku infor-

macyjnego”, „obs!ugi informacyjnej” tworzy si 

wy!#cznie jako komórki ni&szego szczebla w ko-

mórce o nazwie „wywiadu kryminalnego”.

§ 20
1. W s!u&bie prewencyjnej Policji oraz s!u&bie Lotnic-

two Policji, z zastrze&eniem § 18, komórki nosz#

nazwy: prewencji, prewencji kryminalnej, profi-

laktyki spo!ecznej, wspó!pracy z samorz#dami,

wykrocze$, wywiadowcza, patrolowa, interwen-

cyjna lub patrolowo-interwencyjna, sztab Policji,

stanowisko kierowania, zintegrowane stanowisko

kierowania, dy&urnych, organizacji s!u&by, zarz#-

dzania kryzysowego, spraw obronnych, opera-

cyjna, operacji policyjnych, negocjacji policyj-

nych, antyterrorystyczna, minersko-pirotechni-

czna, zabezpieczenia lotniska, ruchu drogowego,

kontroli ruchu drogowego, obs!ugi zdarze$ dro-

gowych, przest pstw w ruchu drogowym, dziel-

nicowych, policji s#dowej, konwojowa, ochron-

na, nieletnich i patologii, izba dziecka, przewod-

ników psów s!u&bowych, prewencji na wodach,

lotnictwa Policji, pilotów, techniczna, obs!ugi

technicznej, konna, post powa$ w sprawach cu-

dzoziemców, strze&ony o"rodek dla cudzoziem-

ców, pomieszczenie dla osób zatrzymanych,

areszt w celu wydalenia, post powa$ administra-

cyjnych, pozwole$ na bro$, ochrony osób i mienia,

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochron-

nych, ochrony placówek dyplomatycznych.

2. W oddziale prewencji Policji, samodzielnym podod-

dziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale

antyterrorystycznym Policji komórki nosz# nazwy

okre"lone przez Komendanta G!ównego Policji.

3. Komórk  o nazwie „konwojowa” mo&na tworzy'

wy!#cznie w komendzie wojewódzkiej Policji.

4. Komórk  o nazwie „zabezpieczenia lotniska” mo&-

na tworzy' wy!#cznie w jednostce Policji, na tere-

nie dzia!ania której funkcjonuje port lotniczy.

5. Komórk  o nazwie „operacyjna” tworzy si  wy-

!#cznie jako komórk  ni&szego szczebla w komór-

ce o nazwie „sztab Policji”.

6. Komórki o nazwie „pilotów”, „techniczna” oraz

„obs!ugi technicznej” tworzy si  wy!#cznie jako

komórki ni&szego szczebla w komórce o nazwie

„lotnictwa Policji”.

§ 21
1. W s!u&bie wspomagaj#cej dzia!alno"' Policji w

zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicz-

nym, z zastrze&eniem § 18, komórki nosz# nazwy:

1) inspektorat komendanta, kontroli, kontroli

ogólnopolicyjnej, audytu i analiz, skarg i wnio-

sków, prawna, kadr, spraw osobowych, dobo-

ru, rezerwy kadrowej, dyscyplinarna, szkolenia,

doskonalenia zawodowego, organizacji Policji

lub organizacyjno-etatowa, zarz#dzania jako-

"ci#, ewidencji, prezydialna, rektorat, prasowa,

komunikacji spo!ecznej, psychologów, psy-

chologii zarz#dzania zasobami ludzkimi, opieki

psychologicznej i psychoedukacji, psychologii

policyjnej stosowanej, audytu wewn trznego,

finansów, kontroli finansowej, kontroli finan-

sowo-gospodarczej, bud&etu, wydatków oso-

bowych, wydatków rzeczowych, ksi gowo"ci,

inwentaryzacji, kwatermistrzowska, zaopatrze-

nia, gospodarki materia!owo-technicznej, admi-

nistracyjno-gospodarcza, transportu, inwesty-

cji, remontów, nieruchomo"ci, zamówie$ pu-

blicznych, integracji europejskiej i kontaktów

mi dzynarodowych, funduszy pomocowych,

uzbrojenia, techniki specjalnej, eksploatacji,

!#czno"ci, informatyki, administratorów, wspar-

cia merytorycznego i technologii, obs!ugi sys-

temów informacyjnych, teleinformatyki, tele-

komunikacji, radiokomunikacji, wsparcia tech-

nicznego, poczty specjalnej, pomocniczych

w z!ów teleinformatyki, bezpiecze$stwa i hi-

gieny pracy, ochrony pracy, ochrony przeciw-

po&arowej, wspomagaj#ca, ogólna, mieszka-

niowa, socjalna, medycyny pracy, zabezpie-

czenia medycznego, medyczna, ambulatorium,

sportowo-szkoleniowa, ochrony informacji nie-

jawnych, post powa$ sprawdzaj#cych, kance-

laria tajna, obs!ugi kancelaryjnej, archiwum,

sk!adnica akt, centralna sk!adnica uzbrojenia,

sk!adnica mundurowa, upowszechniania kultury,

orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra poli-

cyjna, instrumentów drewnianych, instrumen-

tów blaszanych, instrumentów perkusyjnych;

2) ewidencji, rozlicze$ i zaopatrzenia;

3) organizacji, rozwoju i szkolenia;

4) stacji szyfrów, telegrafii i telekopii.

2. Komórk  o nazwie: „doboru” i „rezerwy kadro-

wej” mo&na tworzy' w komendzie wojewódzkiej

Policji, Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie i szkole

policyjnej.

3. Komórk  o nazwie „psychologów” tworzy si 

wy!#cznie w komendzie wojewódzkiej Policji,

Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie i szkole poli-

cyjnej.

4. Komórki o nazwie „psychologii zarz#dzania zaso-

bami ludzkimi”, „opieki psychologicznej i psycho-

edukacji”, „psychologii policyjnej stosowanej”

tworzy si  wy!#cznie jako komórki ni&szego

szczebla w komórce o nazwie „psychologów”.
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5. Komórk  o nazwie „archiwum” tworzy si  wy-

!#cznie w komendzie wojewódzkiej Policji, Wy&-

szej Szkole Policji w Szczytnie i szkole policyjnej.

6. W innych jednostkach ni& wymienione w ust. 5

mo&na tworzy' komórk  o nazwie „sk!adnica

akt”.

7. Komórki o nazwie „prawna” nie tworzy si , jako

komórki ni&szego szczebla, je&eli zawiera

w strukturze etatowej stanowisko etatowe „radca

prawny”.

8. Komórk  o nazwie „sportowo-szkoleniowa”, „or-

kiestra reprezentacyjna Policji”, „orkiestra policyj-

na”, „instrumentów drewnianych”, „instrumentów

blaszanych”, „instrumentów perkusyjnych” tworzy

si  wy!#cznie w komendzie wojewódzkiej Policji.

9. Komórk  o nazwie „kontroli ogólnopolicyjnej”,

„kontroli finansowo-gospodarczej”, „audytu i ana-

liz”, „ochrony pracy” tworzy si  wy!#cznie jako

komórki ni&szego szczebla w komórce o nazwie

„inspektorat komendanta” lub „kontroli” w ko-

mendzie wojewódzkiej Policji.

10. Komórk  o nazwie „spraw osobowych” i „szkole-

nia” tworzy si  wy!#cznie jako komórk  ni&szego

szczebla, w komórce o nazwie „kadr i szkolenia”

w komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie

powiatowej Policji i komisariacie Policji.

11. Komórk  o nazwie „zabezpieczenia medycznego”,

„medyczna”, „ambulatorium” tworzy si  wy!#cz-

nie w  Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie, szkole

policyjnej, o"rodku szkolenia Policji, oddziale pre-

wencji Policji, samodzielnym pododdziale prewen-

cji Policji i samodzielnym pododdziale antyterrory-

stycznym Policji.

12. Komórk  o nazwie „centralna sk!adnica uzbroje-

nia” tworzy si  wy!#cznie w Komendzie Sto!ecznej

Policji.

13. Komórk  o nazwie „sk!adnica mundurowa” tworzy

si  wy!#cznie w Komendzie Wojewódzkiej Policji

w (odzi.

14. W Wy&szej Szkole Policji w Szczytnie komórki

wymienione w § 14 ust. 1 pkt 6 nosz# nazwy, o

których mowa w ust. 1, oraz nazwy „wydaw-

nictw i poligrafii”, „&ywno"ciowa”, „organizacji

studiów i procesu szkolenia”, „bada$ nauko-

wych”, „eksploatacji obiektów sportowych”,

„konserwacji”, „gospodarki nieruchomo"ciami”,

„obs!ugi informatycznej”, „dowodzenia”.

15. W szkole policyjnej komórki nosz# nazwy:

1) okre"lone przez komendanta szko!y   komórki,

o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 7 lit. a;

2) wymienione w ust. 1 oraz nazwy „wydawnictw

i poligrafii”, „organizacji dydaktyki”, „organiza-

cji szkolenia”, „&ywno"ciowa”, „obs!ugi infor-

matycznej”   komórki, o których mowa w § 14

ust. 1 pkt 7 lit. b.

16. W o"rodku szkolenia Policji komórki nosz# nazwy

„dydaktyczno-wychowawcza”, „dowódczo-organi-

zatorska”, „doskonalenia zawodowego”, „admini-

stracyjno-gospodarcza”.

§ 22
Je&eli wynika to z odr bnych przepisów Komen-

dant G!ówny Policji mo&e poleci' nadanie komórkom

innych nazw ni& wymienione w zarz#dzeniu.

§ 23
1. Komórki mo&na !#czy' w ramach s!u&by Policji,

zachowuj#c co najmniej jedn# z nazw okre"lonych

w zarz#dzeniu.

2. Nazwa komórki ni&szego szczebla nie mo&e by'

to&sama z nazw# komórki wy&szego szczebla.

3. Nazwom wymienionym w § 19-21 mo&na nada'

brzmienie poprzez dodanie wyrazów „do spraw”.

4. W komórce o nazwie „techniki operacyjnej” komór-

ki ni&szego szczebla oznacza si  cyframi rzymskimi.

5. Oznaczenia, o których mowa w ust. 4, mo&na

stosowa' w komórkach dziel#cych si  na komórki

ni&szego szczebla o to&samym zakresie zada$.

§ 24
1. W przypadku utworzenia jednostki Policji lub ko-

mórki w KGP, a tak&e gdy zmiany dokonywane w

ich strukturze organizacyjnej lub etatowej powo-

duj# nieczytelno"' etatu wprowadza si  etat jako

za!#cznik do rozkazu organizacyjnego, zwanego

dalej „rozkazem”.

2. Etat uchyla si  rozkazem w przypadku:

1) likwidacji jednostki Policji lub komórki w KGP;

2) utraty czytelno"ci w nast pstwie dokonywania

w nim kolejnych zmian.

3. W przypadku innym ni& okre"lony w ust. 1 i 2

wydaje si  rozkaz okre"laj#cy zmian  organizacyj-

n#, zmian  etatow# lub zmian  organizacyjno-

-etatow#.

4. Etat sporz#dza si  na formularzu, którego wzór

stanowi za!#cznik nr 2 do zarz#dzenia.

5. Sposób sporz#dzania oraz wprowadzania zmian w

etacie okre"la za!#cznik nr 3 do zarz#dzenia.

6. Rozkaz wydawany jest co najmniej 30 dni przed

wej"ciem w &ycie i zawiera uzasadnienie oraz da-

ne i numer telefonu s!u&bowego osoby, która go

sprawdzi!a.

7. W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 6, w

szczególno"ci, okre"la si :

1) powód wprowadzenia lub uchylenia etatu albo

dokonania w nim zmian;

2) cel oraz zakres dokonanej zmiany;

3) efekt, jaki uzyska si  po wprowadzeniu zmiany;

4) powód wydania rozkazu w trybie, o którym

mowa w ust. 8;

5) skutki finansowe wprowadzenia zmiany i mo&-

liwo"' ich pokrycia z bud&etu pozostaj#cego

w dyspozycji komendanta Policji wydaj#cego

rozkaz;

6) informacj  o wprowadzeniu zmian w regulami-

nie jednostki Policji i terminie ich wprowadze-

nia lub informacj  o niewprowadzeniu zmian.
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8. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopusz-

cza si  wydanie rozkazu bez zachowania terminu,

o którym mowa w ust. 6.

§ 25
1. Etat wprowadza, dokonuje w nim zmian lub uchyla:

1) Komendant G!ówny Policji, w odniesieniu do

a) komórki KGP,

b) oddzia!u prewencji Policji i samodzielnego

pododdzia!u prewencji Policji oraz samo-

dzielnego pododdzia!u antyterrorystycznego

Policji;

2) komendant wojewódzki Policji, w odniesieniu

do:

a) komendy wojewódzkiej Policji,

b) komisariatu specjalistycznego Policji,

c) o"rodka szkolenia Policji;

3) komendant powiatowy Policji w odniesieniu do:

a) komendy powiatowej Policji,

b) komisariatu Policji;

4) Komendant-rektor Wy&szej Szko!y Policji w

Szczytnie w odniesieniu do Wy&szej Szko!y Po-

licji w Szczytnie;

5) komendant szko!y policyjnej w odniesieniu do

szko!y policyjnej.

2. Zmiana liczby stanowisk policyjnych w etacie

Wy&szej Szko!y Policji w Szczytnie nast puje za

zgod# Komendanta G!ównego Policji.

3. Mo&liwo"ci finansowe wprowadzenia etatu lub

dokonania w nim zmian potwierdza na rozkazie

w!a"ciwy g!ówny ksi gowy lub kierownik komór-

ki w!a"ciwej w sprawach finansowych.

§ 26
1. Wniosek o dokonanie zmiany organizacyjnej,

etatowej lub organizacyjno-etatowej w etacie

komórki KGP lub jednostki Policji, zwany dalej

„wnioskiem”, sporz#dza kierownik komórki lub

jednostki Policji zainteresowany dokonaniem zmiany.

2. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia

wniosek z komórk# w!a"ciw# w sprawach

organizacji Policji obs!uguj#c# komendanta Policji,

o którym mowa w § 25 ust. 1, w!a"ciwego do

wprowadzenia zmian w etacie.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje si  odpowiednio do

pe!nomocnika odpowiedzialnego za utworzenie

jednostki Policji lub komórki w tej jednostce.

4. Do wniosku stosuje si  odpowiednio przepis § 24

ust. 7 pkt 1-3 i 6 oraz § 25 ust. 3.

§ 27
W przypadku stwierdzenia b! dów w etacie lub w

rozkazie podmiot, który wyda! ten rozkaz obowi#zany

jest usun#' b! dy na polecenie:

1) Komendanta G!ównego Policji – w odniesieniu do

jednostek Policji, o których mowa w § 25 ust. 1

pkt 2, 4 i 5;

2) komendanta wojewódzkiego Policji – w odniesie-

niu do jednostek Policji, o których mowa w § 25

ust. 1 pkt 3.

Rozdzia" 3
Zakresy dzia"ania

§ 28
Do zakresu dzia!ania Komendy G!ównej Policji

nale&y w szczególno"ci:

1) inicjowanie i koordynowanie dzia!a$ jednostek

Policji w zakresie celów okre"lonych, jako usta-

wowe zadania Policji, oraz wynikaj#cych z ustaw

i aktów wykonawczych odnosz#cych si  do pra-

codawców, a tak&e uj tych w planach pracy i w

opracowywanych strategiach oraz kontrolowanie

wykonania tych zada$;

2) tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej

dzia!alno"ci s!u&b Policji, opracowywanie kierun-

ków ich rozwoju oraz obowi#zuj#cych w tym za-

kresie priorytetów;

3) tworzenie warunków, planowanie, podejmowanie

i koordynowanie dzia!a$ zmierzaj#cych do spraw-

nego rozpoznawania i zwalczania przest pczo"ci

korupcyjnej, ekonomiczno-finansowej, narkotyko-

wej oraz  kryminalnej, w tym zorganizowanej,

o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym oraz

gromadzenie na ten temat informacji;

4) przeciwdzia!anie i fizyczne zwalczanie terroryzmu

oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowa-

nie dzia!a$ Policji w tym zakresie, a tak&e szkole-

nie w ramach taktyki antyterrorystycznej;

5) prowadzenie strategicznych oraz operacyjnych

analiz kryminalnych;

6) udzielanie wsparcia jednostkom Policji, koordyno-

wanie oraz nadzorowanie post powa$ przygoto-

wawczych i przedsi wzi ' operacyjno-rozpoz-

nawczych w sprawach o znacznym stopniu

skomplikowania, wywo!uj#cych szczególne zagro-

&enie lub zainteresowanie opinii publicznej b#d%

obejmuj#cych zasi giem obszar wi cej ni& jednego

województwa;

7) prowadzenie operacji specjalnych oraz realizowa-

nie programów ochrony "wiadków koronnych

i osób dla nich najbli&szych;

8) zapewnianie organizacyjnych i technicznych mo&-

liwo"ci korzystania z techniki operacyjnej oraz

opracowywanie i propagowanie nowych rozwi#-

za$ technicznych w tym zakresie;

9) podejmowanie ukierunkowanych dzia!a$, maj#-

cych na celu okre"lanie strategii i polityki zwal-

czania przest pczo"ci oraz wypracowanie syste-

mu oceny pracy wykrywczej Policji;

10) wdra&anie, monitorowanie oraz udoskonalanie w

Policji standardów wywiadu kryminalnego;

11) rozpoznawanie struktur przest pczych i metod,

jakimi pos!uguj# si  wyspecjalizowane grupy prze-

st pcze oraz koordynowanie i monitorowanie

dzia!a$ werbunkowych;
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12) prowadzenie post powa$ przygotowawczych w

sprawach dotycz#cych zorganizowanych grup

przest pczych;

13) wykrywanie i "ciganie przest pstw pope!nionych

przez policjantów i pracowników Policji, groma-

dzenie na ten temat informacji, ich przetwarzanie

i analizowanie oraz podejmowanie na tej podsta-

wie dzia!a$ profilaktycznych;

14) organizowanie, nadzór i koordynowanie systemu

negocjacji policyjnych;

15) bezpo"rednia wspó!praca z zagranicznymi forma-

cjami policyjnymi lub ich organizacjami mi dzyna-

rodowymi, w tym w ramach Interpolu i Europolu,

oraz organami i instytucjami uprawnionymi do za-

pobiegania i zwalczania przest pczo"ci, organizo-

wanie i koordynowanie dzia!a$ Policji w tym za-

kresie;

16) monitorowanie, analizowanie oraz ocenianie spo-

sobu dzia!ania policjantów wykonuj#cych zadania

prewencyjne oraz w ramach operacji policyjnych,

a tak&e opracowywanie i wdra&anie standardów

wykonywania tych zada$;

17) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i kontrola

dzia!a$ Policji w zakresie organizacji i pe!nienia

s!u&by przez policjantów s!u&by prewencyjnej, w

tym z komisariatów specjalistycznych i komórek

w!a"ciwych w sprawach ruchu drogowego, w

konwojach, pomieszczeniach przeznaczonych dla

osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu

wytrze%wienia, strze&onym o"rodku dla cudzo-

ziemców i aresztach w celu wydalenia;

18) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie

funkcjonowania lotnictwa Policji, stanowisk kiero-

wania oraz s!u&b dy&urnych w jednostkach Policji;

19) organizowanie i koordynowanie dzia!a$ w zakresie

prewencji kryminalnej, zapobiegania przest p-

stwom i wykroczeniom, a tak&e czynom pope!nia-

nym przez nieletnich oraz zjawiskom patologii;

20) wspó!dzia!anie z organami ochrony prawnej, orga-

nami administracji publicznej i organizacjami spo-

!ecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania

przest pczo"ci;

21) planowanie, organizowanie i koordynowanie dzia-

!a$ jednostek Policji w warunkach konstytucyjnie

okre"lonych stanów nadzwyczajnych oraz w

przypadku nadzwyczajnego zagro&enia ludzi lub

"rodowiska, a tak&e wspó!dzia!anie w tych zakre-

sach z innymi podmiotami systemu bezpiecze$-

stwa pa$stwa;

22) inspirowanie, organizowanie, koordynowanie

i nadzorowanie zada$ zwi#zanych z ogólnokrajo-

wymi operacjami policyjnymi podejmowanymi

w celu zapewnienia porz#dku i bezpiecze$stwa

podczas organizowanych zgromadze$ publicz-

nych, imprez masowych i protestów spo!ecznych

oraz nadzorowanie operacji organizowanych przez

komendy wojewódzkie Policji;

23) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie dzia-

!a$ Policji w zakresie realizacji zada$ wynikaj#cych

z umów, porozumie$ i konwencji mi dzynarodo-

wych, dotycz#cych zapobiegania i zwalczania

przest pczo"ci;

24) wykonywanie zada$ zwi#zanych ze sprawowa-

niem przez Komendanta G!ównego Policji facho-

wego nadzoru nad stra&ami miejskimi oraz gmin-

nymi, a tak&e nadzoru nad specjalistycznymi

uzbrojonymi formacjami ochronnymi;

25) tworzenie warunków do techniczno-kryminali-

stycznego zabezpieczenia procesu zapobiegania

i zwalczania przest pczo"ci, prowadzenie prac na-

ukowo-badawczych w celu rozwoju techniki kry-

minalistycznej oraz wykonywanie ekspertyz kry-

minalistycznych cechuj#cych si  du&ym stopniem

skomplikowania, o charakterze odwo!awczym,

a tak&e wymagaj#cych unikatowej w skali kraju

aparatury badawczej, szczególnej wiedzy i umiej t-

no"ci;

26) okre"lanie zasad organizacji komórek KGP i jedno-

stek Policji, nadzorowanie ich stosowania oraz

prowadzenie ewidencji etatów i stanu zatrudnienia

w Policji;

27) realizowanie polityki kadrowej Komendanta G!ów-

nego Policji, w szczególno"ci w zakresie planowa-

nia zasobów, doboru kandydatów do s!u&by i na

stanowiska w Policji oraz tworzenia rezerwy ka-

drowej;

28) okre"lanie warunków odbywania szkole$ i dosko-

nalenia zawodowego oraz koordynowanie i nadzo-

rowanie tej problematyki  w Policji;

29) organizowanie i koordynowanie opracowywania

programów szkolenia i doskonalenia zawodowego,

opracowywanie pakietów egzaminacyjnych oraz

nadzorowanie przebiegu szkole$ oraz kursów i in-

nych form doskonalenia zawodowego, a tak&e

ko$cz#cych je egzaminów;

30) obs!uga kadrowa policjantów i pracowników Poli-

cji w zakresie zastrze&onym dla Komendanta

G!ównego Policji;

31) inicjowanie oraz wykonywanie prac legislacyj-

nych, a tak&e udzielanie komórkom KGP i jednost-

kom Policji pomocy prawnej i informacji prawnej

w zakresie wynikaj#cym z realizowanych przez nie

zada$;

32) prowadzenie post powa$ administracyjnych w

sprawach okre"lonych w ustawach oraz wymie-

nionych w nich rejestrów;

33) projektowanie, organizowanie, wdra&anie, utrzy-

mywanie oraz zarz#dzanie systemami teleinforma-

tycznymi Policji oraz wspomaganie dzia!ania jed-

nostek Policji w tych dziedzinach;

34) weryfikowanie wdro&onych systemów teleinfor-

matycznych uwzgl dniaj#ce ich dostosowanie do

rzeczywistych potrzeb u&ytkowników w obszarze

elektronicznego wytwarzania, przechowywania,

przesy!ania i przetwarzania danych;

35) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie

uprawnionym podmiotom informacji kryminalnych,
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zapewnienie bezpiecze$stwa tym informacjom

oraz opracowywanie na ich podstawie analiz;

36) koordynowanie i nadzorowanie dzia!a$ jednostek

Policji w dziedzinie systemów i sieci teleinforma-

tycznych oraz w zakresie !#czno"ci i informatyki;

37) eksploatacja i utrzymanie systemów teletransmi-

syjnych, komutacyjnych oraz zasilania b d#cych

w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewn trznych

i Administracji;

38) realizowanie zada$ w zakresie !#czno"ci rz#dowej

i poczty specjalnej;

39) planowanie i udzielanie zamówie$ publicznych

oraz zawieranie wynikaj#cych z nich umów cywil-

noprawnych na dostawy sprz tu, wyposa&enia

oraz us!ug dla jednostek Policji;

40) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realiza-

cj# w!asnych zada$ inwestycyjnych i remonto-

wych, koordynowanie i monitorowanie procesów

inwestycyjnych prowadzonych przez komendy

wojewódzkie Policji i szko!y policyjne oraz pe!nie-

nie nadzoru nad gospodark# i obrotem nierucho-

mo"ciami pozostaj#cymi we w!adaniu jednostek

Policji;

41) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bie-

&#cej eksploatacji obiektów, "rodków transportu

i wyposa&enia technicznego w KGP, a tak&e reali-

zowanie zada$ w zakresie spraw socjalnych;

42) realizacja zada$ w zakresie bud&etu, dzia!alno"ci

pozabud&etowej, rachunkowo"ci oraz zwi#zanych

z tym czynno"ci, wynikaj#cych z przepisów prawa

finansowego – stosownie do posiadanych upraw-

nie$ dysponenta "rodków bud&etu pa$stwa;

43) kontrolowanie prawid!owo"ci prowadzenia dzia!al-

no"ci finansowo-gospodarczej i gospodarowania

mieniem w jednostkach Policji nadzorowanych

przez Komendanta G!ównego Policji, a tak&e

sprawno"ci dzia!ania tych jednostek;

44) prowadzenie audytu wewn trznego na podstawie

odr bnych przepisów;

45) koordynowanie przedsi wzi ' oraz realizowanie

zada$ zwi#zanych z udzia!em policjantów w mi-

sjach pokojowych dzia!aj#cych pod auspicjami or-

ganizacji mi dzynarodowych;

46) rozpoznawanie potrzeb kulturalnych i edukacyj-

nych "rodowiska policyjnego oraz wdra&anie roz-

wi#za$ maj#cych na celu kszta!towanie indywidu-

alnej i zbiorowej aktywno"ci policjantów i pra-

cowników Policji w ró&nych formach dzia!alno"ci

kulturalnej, sprzyjaj#cych samorealizacji i rozwo-

jowi ich osobowo"ci;

47) informowanie opinii publicznej, za po"rednictwem

"rodków masowego przekazu, o zamierzeniach

i dzia!aniach Policji na terenie kraju;

48) kreowanie w spo!ecze$stwie pozytywnego wize-

runku Policji oraz podejmowanych przez Policj 

dzia!a$ na rzecz poprawy bezpiecze$stwa i po-

rz#dku publicznego;

49) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie,

przetwarzanie i udost pnianie zasobu archiwalne-

go Policji, koordynowanie dzia!a$ oraz sprawowa-

nie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad

dzia!alno"ci# archiwaln# w Policji;

50) koordynowanie i nadzorowanie dzia!alno"ci psy-

chologów w Policji oraz realizowanie w KGP za-

da$ z obszarów opieki psychologicznej i psycho-

edukacji, psychologii zarz#dzania zasobami ludz-

kimi, a tak&e psychologii policyjnej stosowanej;

51) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie w

Policji dzia!a$ z zakresu bezpiecze$stwa i higieny

s!u&by i pracy, ochrony przeciwpo&arowej oraz

medycyny pracy;

52) zapewnianie przestrzegania w Policji przepisów

o ochronie informacji niejawnych oraz danych

osobowych, tworzenie w tym zakresie standar-

dów oraz kontrolowanie ich stosowania;

53) wydawanie czasopism policyjnych;

54) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz za!atwianie

skarg i wniosków kierowanych do KGP oraz nadzo-

rowanie ich rozpatrywania  przez jednostki Policji;

55) okre"lanie standardów oraz norm sprz tu i wypo-

sa&enia u&ytkowanego przez Policj , a tak&e zasad

jego przyznawania i u&ytkowania;

56) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych, w

szczególno"ci z Unii Europejskiej;

57) wykonywanie zada$ inspektora bezpiecze$stwa

teleinformatycznego KGP;

58) zapewnienie funkcjonowania Krajowego Punktu

Kontaktowego oraz koordynowanie wymiany in-

formacji w ramach Policyjnego Rejestru Imprez

Masowych;

59) realizowanie zada$ centralnego organu technicz-

nego Krajowego Systemu Informatycznego okre-

"lonych w przepisach o udziale Rzeczypospolitej

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen

oraz Systemie Informacji Wizowej.

§ 29
1. Do zakresu dzia!ania komendy wojewódzkiej Poli-

cji, z zastrze&eniem ust. 2 i 3, nale&y w szczegól-

no"ci:

1) inspirowanie i koordynowanie programów pre-

wencyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych

na:

a) tworzenie warunków do efektywnego dzia-

!ania spo!ecznych ogniw profilaktycznych,

b) opracowywanie i wdra&anie programów pro-

filaktycznych ze szczególnym uwzgl dnie-

niem problemów zagro&enia demoralizacj#

dzieci i m!odzie&y,

c) wspó!prac  ze spo!eczno"ciami lokalnymi w

zwalczaniu przest pczo"ci i zjawisk patolo-

gii spo!ecznej oraz popularyzowanie wiedzy

o skutecznych metodach i "rodkach zapo-

biegania tej przest pczo"ci i zjawiskom,

d) kreowanie w spo!eczno"ciach lokalnych po-

zytywnego wizerunku Policji oraz podejmo-

wanych przez Policj  dzia!a$ na rzecz po-
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prawy bezpiecze$stwa i porz#dku publicz-

nego;

2) koordynowanie czynno"ci operacyjno-rozpoz-

nawczych i dochodzeniowo-"ledczych, podej-

mowanych przez jednostki Policji nadzorowane

przez komendanta wojewódzkiego Policji w

celu sprawnego "cigania sprawców prze-

st pstw, oraz wspó!dzia!anie w tym zakresie z

innymi jednostkami Policji, a tak&e organizowa-

nie wspó!pracy z osobami udzielaj#cymi pomo-

cy Policji;

3) wspó!praca z zagranicznymi formacjami poli-

cyjnymi lub ich organizacjami mi dzynarodo-

wymi oraz organami i instytucjami uprawnio-

nymi do zapobiegania i zwalczania przest p-

czo"ci o zasi gu mi dzynarodowym, koordy-

nowanie dzia!a$ podejmowanych przez jed-

nostki Policji nadzorowane przez komendanta

wojewódzkiego Policji tym zakresie;

4) wykonywanie czynno"ci operacyjno-rozpoz-

nawczych i dochodzeniowo-"ledczych w spra-

wach w!asnych oraz w przypadkach koniecz-

no"ci udzielenia jednostkom Policji nadzorowa-

nym przez komendanta wojewódzkiego Policji

wsparcia ze wzgl du na niedostateczne mo&li-

wo"ci realizacyjne w dzia!aniach prowadz#cych

do wykrycia sprawców przest pstw:

a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego

stopnia skomplikowania dzia!a$ wykryw-

czych i dowodowych,

b) obejmuj#cych swym zasi giem obszar kilku

powiatów lub województw,

c) wymagaj#cych stosowania obserwacji lub

specjalistycznych "rodków technicznych,

we wspó!dzia!aniu w tym zakresie z innymi

jednostkami Policji;

5) prowadzenie poszukiwa$ osób oraz koordyno-

wanie realizowanych przez jednostki Policji

nadzorowane przez komendanta wojewódzkie-

go Policji poszukiwa$ osób i rzeczy, a tak&e

identyfikacji osób i zw!ok, wspó!dzia!aj#c w

tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

6) planowanie, organizowanie i koordynowanie

zada$ zwi#zanych z realizacj# prowadzonych

na obszarze województwa operacji policyjnych

w zakresie zapewnienia porz#dku i bezpiecze$-

stwa publicznego podczas organizowanych

zgromadze$ publicznych, imprez masowych

i protestów spo!ecznych;

7) wykonywanie zada$ z zakresu negocjacji poli-

cyjnych oraz organizowanie i prowadzenie

szkole$ w tym zakresie;

8) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie

funkcjonowania s!u&b dy&urnych w jednost-

kach Policji nadzorowanych przez komendanta

wojewódzkiego Policji;

9) koordynowanie i nadzór nad ochron# bezpie-

cze$stwa ludzi oraz bezpiecze$stwa i porz#dku

publicznego, w tym równie& w komunikacji pu-

blicznej oraz na obszarach wodnych;

10) koordynowanie dzia!alno"ci komend powiato-

wych Policji w zakresie ochrony bezpiecze$-

stwa i porz#dku w ruchu drogowym oraz

wspó!dzia!anie z instytucjami w!a"ciwymi w

sprawach zwi#zanych z bezpiecze$stwem i or-

ganizacj# ruchu na drogach;

11) wspó!dzia!anie w zakresie zada$ realizowanych

przez komórki KGP na obszarze województwa;

12) wspó!praca ze stra&ami miejskimi i gminnymi

oraz specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami

ochronnymi w zakresie okre"lonym w odr b-

nych przepisach;

13) analizowanie zjawisk kryminogennych ze

szczególnym uwzgl dnieniem tych, które do-

tycz# dzieci i m!odzie&y oraz opracowywanie

i wdra&anie programów przeciwdzia!ania tym

zjawiskom;

14) opracowywanie, wdra&anie i koordynowanie

programów prewencyjnych, ze szczególnym

uwzgl dnieniem problemów zagro&enia demo-

ralizacj# i przest pczo"ci# nieletnich;

15) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie

konwojów oraz wspó!dzia!anie z kierownikami

jednostek Policji w zakresie doprowadze$ osób;

16) koordynowanie, nadzór i kontrola dzia!a$ w za-

kresie organizacji i pe!nienia s!u&by przez poli-

cjantów s!u&by prewencyjnej, ze szczególnym

uwzgl dnieniem komisariatów specjalistycz-

nych;

17) koordynowanie, nadzór i kontrola wykonywa-

nia zada$ w zakresie organizacji i pe!nienia

s!u&by w pomieszczeniach dla osób zatrzyma-

nych i aresztach w celu wydalenia oraz strze-

&onym o"rodku dla cudzoziemców;

18) koordynowanie, nadzór i kontrola dzia!a$ Policji

w zakresie zapobiegania i zwalczania wykro-

cze$ oraz wspó!dzia!anie w tym zakresie na

obszarze województwa z organami administra-

cji publicznej oraz organizacjami spo!ecznymi;

19) zapewnianie w!a"ciwych warunków w zakresie

opieki nad nieletnimi przebywaj#cymi w izbie

dziecka oraz realizowanie programów wycho-

wawczych;

20) wspó!dzia!anie z funkcjonuj#cymi na obszarze

województwa organami ochrony prawnej, or-

ganami administracji publicznej oraz organiza-

cjami spo!ecznymi w zakresie zapobiegania

i zwalczania przest pczo"ci;

21) zapewnianie odpowiednich "rodków do tech-

niczno-kryminalistycznego zabezpieczenia miej-

sca zdarzenia oraz wykonywania bada$ krymi-

nalistycznych, a tak&e wsparcia w tym zakresie

jednostek Policji oraz odp!atnie na rzecz pod-

miotów pozapolicyjnych;

22) zapewnianie w!a"ciwych warunków pobytu w

aresztach w celu wydalenia w strze&onym

o"rodku dla cudzoziemców, a tak&e w po-
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mieszczeniach przeznaczonych dla osób za-

trzymanych;

23) koordynowanie i nadzorowanie dzia!a$ w za-

kresie kontroli legalno"ci pobytu cudzoziemców

na terenie RP prowadzonych przez jednostki

Policji nadzorowane przez komendanta woje-

wódzkiego Policji;

24) kontrolowanie sprawno"ci dzia!ania jednostek

Policji nadzorowanych przez komendanta wo-

jewódzkiego Policji;

25) planowanie, organizowanie, koordynowanie

dzia!a$ w warunkach katastrof naturalnych

i awarii technicznych, przygotowanie jednostek

Policji nadzorowanych przez komendanta wo-

jewódzkiego Policji do wykonywania zada$ w

warunkach zagro&enia bezpiecze$stwa i po-

rz#dku publicznego, konstytucyjnie okre"lonych

stanów nadzwyczajnych oraz bie&#ce wspó!-

dzia!anie z innymi podmiotami systemu bezpie-

cze$stwa pa$stwa;

26) uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiek-

tów, urz#dze$ i transportów podlegaj#cych

obowi#zkowej ochronie;

27) kontrolowanie – z upowa&nienia Komendanta

G!ównego Policji – dzia!alno"ci specjalistycz-

nych uzbrojonych formacji ochronnych oraz

kontrola podmiotów prowadz#cych koncesjo-

nowany obrót broni#, amunicj#, materia!ami

wybuchowymi, wyrobami o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym oraz us!ugi ruszni-

karskie;

28) koordynowanie dzia!a$ w ramach realizacji

umów i porozumie$ mi dzynarodowych w za-

kresie zwalczania przest pczo"ci, mi dzynaro-

dowej wspó!pracy policyjnej oraz uczestnictwa w

mi dzynarodowych organizacjach policyjnych;

29) realizowanie zada$ policji s#dowej;

30) prowadzenie post powa$ administracyjnych w

sprawach okre"lonych w ustawach;

31) realizowanie zada$ s!u&by wspomagaj#cej

przez:

a) zapewnianie pomocy prawnej komendanto-

wi wojewódzkiemu Policji,

b) prowadzenie spraw osobowych policjantów

i pracowników oraz ich doskonalenia zawo-

dowego,

c) organizowanie, koordynowanie i realizowa-

nie post powania kwalifikacyjnego dla kan-

dydatów do s!u&by w Policji zgodnie z tery-

torialnym zasi giem dzia!ania komendanta

wojewódzkiego Policji,

d) wykonywanie dzia!a$ z obszarów opieki

psychologicznej i psychoedukacji, psycholo-

gii zarz#dzania zasobami ludzkimi oraz psy-

chologii policyjnej stosowanej wobec poli-

cjantów pe!ni#cych s!u&b  i pracowników

zatrudnionych w województwie oraz w ko-

mórkach KGP wykonuj#cych zadania na te-

renie województwa, z wy!#czeniem komó-

rek organizacyjnych Biura Spraw We-

wn trznych KGP,

e) opracowywanie projektów decyzji admini-

stracyjnych komendanta wojewódzkiego Po-

licji, a tak&e innych rozstrzygni ' w spra-

wach okre"lonych odr bnymi przepisami,

f) doskonalenie struktury organizacyjnej ko-

mendy wojewódzkiej Policji i jednostek Poli-

cji nadzorowanych przez komendanta wo-

jewódzkiego Policji w celu zwi kszenia efek-

tywno"ci ich dzia!ania przez monitorowanie

i ocen  rozwi#za$ organizacyjnych oraz

analizowanie i opiniowanie propozycji

zmian, jak te& nadzór nad prawid!owym zor-

ganizowaniem struktur organizacyjnych tych

jednostek,

g) realizacj  zada$ w zakresie bud&etu, dzia!al-

no"ci pozabud&etowej, rachunkowo"ci oraz

zwi#zanych z tym czynno"ci, wynikaj#cych

z przepisów prawa finansowego – stosow-

nie do posiadanych uprawnie$ dysponenta

"rodków bud&etu pa$stwa,

h) obs!ug  finansowo-ksi gow# komendy wo-

jewódzkiej Policji, znajduj#cych si  na tere-

nie jej dzia!ania komórek organizacyjnych

podleg!ych Komendantowi G!ównemu Policji

oraz jednostek Policji nadzorowanych przez

komendanta wojewódzkiego Policji,

i) zapewnianie zaopatrzenia logistycznego jed-

nostkom Policji i komórkom KGP znajduj#-

cym si  na terenie dzia!ania komendy wo-

jewódzkiej Policji, jak równie& udzielanie

zamówie$ publicznych oraz zawieranie

umów i kontraktów na nabywanie sprz tu,

materia!ów i us!ug oraz koordynowanie do-

staw do jednostek Policji nadzorowanych

przez komendanta wojewódzkiego Policji

sprz tu i materia!ów z zaopatrzenia central-

nego,

j) kontrolowanie prawid!owo"ci prowadzenia

dzia!alno"ci finansowo-gospodarczej i go-

spodarowania mieniem w jednostkach Policji

nadzorowanych przez komendanta woje-

wódzkiego Policji,

k) dzia!alno"' inwestycyjn# i remontow#,

l) prowadzenie gospodarki transportowej,

kwatermistrzowskiej, mieszkaniowej, a tak-

&e realizowanie zada$ w dziedzinie spraw

socjalnych oraz kontrolowanie jednostek

Policji nadzorowanych przez komendanta

wojewódzkiego Policji w tym zakresie,

m) organizowanie, eksploatowanie i techniczne

utrzymywanie systemów !#czno"ci i infor-

matyki, w tym poczty specjalnej, wykorzy-

stywanych w jednostkach Policji na terenie

województwa, oraz udzielanie komendan-

tom powiatowym Policji niezb dnej pomocy

w tym zakresie,
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n) modernizowanie eksploatowanych syste-

mów !#czno"ci i informatyki we wspó!pracy

z w!a"ciw# komórk# KGP,

o) gromadzenie, opracowywanie, zabezpiecza-

nie i udost pnianie zasobów archiwalnych

komendy wojewódzkiej Policji oraz udziela-

nie pomocy w tym zakresie jednostkom Po-

licji nadzorowanym przez komendanta wo-

jewódzkiego Policji,

p) zapewnianie przestrzegania przepisów o

ochronie informacji niejawnych oraz danych

osobowych i obowi#zuj#cych w tym zakre-

sie standardów oraz kontrolowanie ich sto-

sowania,

r) wykonywanie zada$ inspektora bezpiecze$-

stwa teleinformatycznego komendy woje-

wódzkiej Policji w porozumieniu z w!a"ciw#

komórk# organizacyjn# KGP,

s) kreowanie w spo!ecze$stwie pozytywnego

wizerunku Policji oraz informowanie opinii

publicznej, za po"rednictwem "rodków ma-

sowego przekazu, o zamierzeniach i dzia!a-

niach Policji na rzecz poprawy bezpiecze$-

stwa i porz#dku publicznego na terenie wo-

jewództwa,

t) zapewnianie obs!ugi prasowej oraz organi-

zowanie kontaktów komendanta wojewódz-

kiego Policji z mediami,

u) pozyskiwanie funduszy pomocowych, w

szczególno"ci z Unii Europejskiej,

v) wykonywanie zada$ w zakresie bezpiecze$-

stwa i higieny s!u&by i pracy oraz ochrony

przeciwpo&arowej, koordynowanie proble-

matyki medycyny pracy oraz nadzór w tych

zakresach,

w) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz za!atwia-

nie skarg i wniosków,

x) wykonywanie zada$ w zakresie !#czno"ci

rz#dowej.

2. Zakres dzia!ania komendy wojewódzkiej Policji, o

której mowa w § 8 pkt 2, obejmuje odpowiednio

zakres dzia!ania samodzielnego pododdzia!u anty-

terrorystycznego Policji okre"lony w § 36, a ko-

mendy, na terenie dzia!ania której zosta! utworzo-

ny oddzia! prewencji Policji oraz samodzielny pod-

oddzia! prewencji Policji, równie& zakres dzia!ania

tego oddzia!u oraz pododdzia!u okre"lony w § 35.

3. Zakres dzia!ania komendy wojewódzkiej Policji, w

której wyst puje s!u&ba „Lotnictwo Policji”, obej-

muje zakres dzia!ania tej s!u&by okre"lony w prze-

pisach w sprawie powo!ania oraz okre"lenia orga-

nizacji, zakresu dzia!ania i w!a"ciwo"ci terytorial-

nej s!u&by Lotnictwo Policji.

§ 30
Do zakresu dzia!ania komendy powiatowej Policji

nale&y w szczególno"ci:

1) tworzenie i realizacja, we wspó!dzia!aniu z orga-

nami samorz#du terytorialnego oraz organizacjami

i instytucjami pozarz#dowymi, programów pre-

wencyjnych ukierunkowanych na:

a) zapewnienie osobom zamieszka!ym na obsza-

rze powiatu bezpiecze$stwa i porz#dku w miej-

scach publicznych,

b) zwalczanie przest pczo"ci,

c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk

patologii spo!ecznej, zw!aszcza w"ród dzieci

i m!odzie&y,

d) zapewnienie mieszka$com mo&liwo"ci sygnali-

zowania lub zg!aszania Policji o zdarzeniach

i sytuacjach zagra&aj#cych bezpiecze$stwu lu-

dzi i mienia albo porz#dkowi publicznemu, a

tak&e stworzenie warunków umo&liwiaj#cych

natychmiastow# reakcj  Policji na takie sygna!y

lub zg!oszenia,

e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie

czynno"ci patrolowych, interwencyjnych oraz

ochronnych,

f) edukacja mieszka$ców w zakresie uwarunko-

wa$ dotycz#cych utrzymywania porz#dku

i bezpiecze$stwa publicznego oraz aktywnego

udzia!u w przedsi wzi ciach profilaktycznych

podejmowanych na obszarze powiatu,

g) kreowanie w spo!eczno"ciach lokalnych pozy-

tywnego wizerunku Policji oraz podejmowa-

nych przez Policj  dzia!a$ na rzecz poprawy

bezpiecze$stwa i porz#dku publicznego;

2) wykonywanie czynno"ci operacyjno-rozpoznaw-

czych i dochodzeniowo-"ledczych w celu ujaw-

niania przest pstw i sprawnego wykrywania ich

sprawców, wspó!dzia!aj#c w tym zakresie z inny-

mi jednostkami Policji;

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwa$ osób

i rzeczy, a tak&e identyfikacja osób i zw!ok,

wspó!dzia!anie w tym zakresie z innymi jednost-

kami Policji;

4) koordynowanie czynno"ci operacyjno-rozpoznaw-

czych i dochodzeniowo-"ledczych podejmowa-

nych przez jednostki Policji nadzorowane przez

komendanta powiatowego Policji oraz udzielanie

tym jednostkom wsparcia;

5) realizowanie czynno"ci w zakresie technicznej

obs!ugi miejsc zdarze$ oraz przeprowadzanie ba-

da$ kryminalistycznych "ladów i dowodów;

6) organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola

dzia!a$ Policji w zakresie pe!nienia s!u&by przez

policjantów s!u&by prewencyjnej;

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie

funkcjonowania s!u&b dy&urnych w jednostkach

Policji nadzorowanych przez komendanta powia-

towego Policji;

8) planowanie i organizacja dzia!a$ w!asnych zwi#-

zanych z realizacj# zada$ w zakresie zapewnienia

porz#dku i bezpiecze$stwa publicznego podczas

organizowanych zgromadze$ publicznych, imprez

masowych i protestów spo!ecznych;

9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola

dzia!a$ Policji w zakresie zapobiegania i zwalcza-
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nia wykrocze$ oraz wspó!dzia!anie na obszarze

powiatu w tym zakresie z organami ochrony

prawnej, administracji publicznej oraz organiza-

cjami spo!ecznymi, inicjowanie lokalnej polityki

zapobiegania, ujawniania i "cigania sprawców

wykrocze$;

10) ochrona bezpiecze$stwa ludzi oraz porz#dku

publicznego w komunikacji publicznej oraz na ob-

szarach wodnych;

11) wykonywanie czynno"ci zapewniaj#cych bezpie-

cze$stwo i porz#dek w ruchu na drogach publicz-

nych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kon-

trolowanie;

12) realizowanie zada$ zwi#zanych z likwidacj# skut-

ków zdarze$ drogowych oraz zabezpieczeniem

procesowym "ladów i dowodów;

13) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpiecze$stwa

w ruchu drogowym, okre"lanie tendencji w tym

zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdzia-

!ania zagro&eniom w ruchu drogowym;

14) edukacja mieszka$ców, ze szczególnym uwzgl d-

nieniem dzieci i m!odzie&y szkolnej, w zakresie

bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdzia!ania

zagro&eniom w ruchu drogowym;

15) zapewnienie w!a"ciwych warunków opieki nad

nieletnimi przebywaj#cymi w izbie dziecka oraz

realizacja programów wychowawczych;

16) zapewnienie w!a"ciwych warunków pobytu w

aresztach w celu wydalenia oraz pomieszczeniach

dla osób zatrzymanych;

17) realizowanie doprowadze$ osób oraz wspó!dzia!a-

nie w tym zakresie z komend# wojewódzk# Policji

oraz jednostkami Policji nadzorowanymi przez ko-

mendanta powiatowego Policji;

18) wspó!dzia!anie w zakresie zapobiegania i zwalcza-

nia przest pczo"ci z funkcjonuj#cymi na obszarze

powiatu organami ochrony prawnej, a tak&e

wspó!dzia!anie w zakresie profilaktyki wycho-

wawczej i edukacji z organami administracji pu-

blicznej, organizacjami spo!ecznymi oraz mediami;

19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpo-

znanych zagro&e$ przest pczo"ci#, ze szczegól-

nym uwzgl dnieniem zjawisk patologicznych do-

tycz#cych dzieci i m!odzie&y;

20) ocenianie funkcjonowania jednostek Policji nadzo-

rowanych przez komendanta powiatowego Policji;

21) podejmowanie dzia!a$ w ramach realizacji umów

i porozumie$ mi dzynarodowych w zakresie zwal-

czania przest pczo"ci, mi dzynarodowej wspó!-

pracy policyjnej oraz uczestnictwa w mi dzynaro-

dowych organizacjach policyjnych;

22) planowanie i organizacja dzia!a$ w!asnych oraz

koordynacja dzia!a$ jednostek Policji nadzorowa-

nych przez komendanta powiatowego Policji w

warunkach katastrof naturalnych i awarii tech-

nicznych, a tak&e przygotowania do wykonywania

zada$ w warunkach konstytucyjnie okre"lonych

stanów nadzwyczajnych oraz bie&#ce wspó!dzia-

!anie z innymi podmiotami systemu bezpiecze$-

stwa pa$stwa;

23) prowadzenie post powa$ administracyjnych w

sprawach okre"lonych w ustawach oraz rejestra-

cja broni pneumatycznej;

24) realizowanie zada$ s!u&by wspomagaj#cej Policji

na obszarze powiatu przez:

a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi

powiatowemu Policji,

b) przeprowadzanie czynno"ci z zakresu post -

powania kwalifikacyjnego dla kandydatów do

s!u&by w Policji w trybie i na zasadach okre"lo-

nych w przepisach w sprawie post powania

kwalifikacyjnego do s!u&by w Policji,

c) wykonywanie zada$ w zakresie spraw osobo-

wych policjantów i pracowników oraz ich

szkolenia i doskonalenia zawodowego,

d) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy

powiatowej Policji oraz jednostek Policji nadzo-

rowanych przez komendanta powiatowego Po-

licji przez monitorowanie i ocen  zastosowa-

nych rozwi#za$ organizacyjnych, analizowanie

i opiniowanie propozycji dotycz#cych zmian

strukturalnych,

e) opracowywanie projektów decyzji administra-

cyjnych komendanta powiatowego Policji oraz

innych rozstrzygni ' w sprawach okre"lonych

odr bnymi przepisami,

f) wykonywanie zada$ z zakresu gospodarki fi-

nansowej w ramach okre"lonych przez dyspo-

nenta "rodków bud&etu pa$stwa,

g) eksploatowanie policyjnego systemu !#czno"ci

i informatyki, w tym poczty specjalnej, oraz re-

alizacj  us!ug telekomunikacyjnych, poczto-

wych i informatycznych dla organów zespolo-

nej administracji rz#dowej na podstawie odpo-

wiednich porozumie$,

h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie w ko-

mendzie powiatowej Policji oraz jednostkach

Policji nadzorowanych przez komendanta po-

wiatowego Policji !#czno"ci i informatyki oraz

koordynowanie tych systemów we wspó!pracy

z w!a"ciw# komórk# komendy wojewódzkiej

Policji,

i) zapewnianie niezb dnego zaopatrzenia logi-

stycznego i technicznego na potrzeby komendy

powiatowej Policji oraz jednostek Policji nadzo-

rowanych przez komendanta powiatowego

Policji,

j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz

bie&#cej eksploatacji, konserwacji i remontów

obiektów, "rodków transportu i wyposa&enia

technicznego, a tak&e realizowanie zada$ w

zakresie spraw socjalnych,

k) informowanie opinii publicznej, za po"rednic-

twem "rodków masowego przekazu, o zamie-

rzeniach i dzia!aniach Policji na terenie powiatu,

l) zapewnienie wykonywania zada$ z zakresu

ochrony informacji niejawnych oraz danych
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osobowych w porozumieniu z w!a"ciw# ko-

mórk# organizacyjn# komendy wojewódzkiej

Policji,

m) wykonywanie zada$ inspektora bezpiecze$-

stwa teleinformatycznego komendy powiato-

wej Policji w porozumieniu z w!a"ciw# komórk#

organizacyjn# komendy wojewódzkiej Policji,

n) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie

i udost pnianie zasobów archiwalnych komen-

dy powiatowej,

o) wykonywanie zada$ w zakresie bezpiecze$-

stwa i higieny s!u&by i pracy, ochrony przeciw-

po&arowej oraz problematyki medycyny pracy,

p) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz za!atwianie

skarg i wniosków.

§ 31
1. Do zakresu dzia!ania komisariatu i komisariatu

specjalistycznego Policji, z zastrze&eniem ust. 3,

nale&y w szczególno"ci:

1) realizowanie zada$ s!u&by prewencyjnej Policji;

2) rozpoznawanie zagro&e$ przest pczo"ci# oraz

wykonywanie czynno"ci operacyjno-rozpoz-

nawczych i dochodzeniowo-"ledczych w celu

"cigania sprawców przest pstw i wykrocze$, a

tak&e prowadzenie poszukiwa$ osób i rzeczy,

identyfikacji osób i zw!ok, we wspó!dzia!aniu

z innymi jednostkami Policji;

3) zapewnienie w!a"ciwych warunków pobytu w

pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

4) realizowanie doprowadze$ osób oraz wspó!-

dzia!anie w tym zakresie z jednostkami Policji;

5) realizowanie zada$ administracyjno-porz#dko-

wych;

6) wspó!dzia!anie z samorz#dem terytorialnym;

7) realizowanie w niezb dnym zakresie zada$

s!u&by wspomagaj#cej;

8) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie

informacji niejawnych oraz danych osobowych;

9) wykonywanie zada$ w zakresie bezpiecze$-

stwa i higieny s!u&by i pracy, ochrony przeciw-

po&arowej oraz medycyny pracy;

10) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz za!atwianie

skarg i wniosków.

2. Do zakresu dzia!ania komisariatu Policji nale&y

prowadzenie post powa$ administracyjnych w

sprawach okre"lonych w ustawach.

3. Komendant powiatowy Policji mo&e rozszerzy'

zakres dzia!ania komisariatu Policji o wybrane za-

gadnienia z zakresu dzia!ania komendy powiato-

wej Policji.

§ 32
Do zakresu dzia!ania Wy&szej Szko!y Policji

w Szczytnie jako jednostki Policji nale&y w szczegól-

no"ci:

1) organizowanie i prowadzenie:

a) szkole$ zawodowych dla policjantów, od uko$-

czenia których uzale&nione jest nabycie kwali-

fikacji zawodowych podstawowych lub wy&-

szych,

b) doskonalenia zawodowego dla:

  policjantów jednostek Policji,

  policjantów i pracowników szko!y,

c) szkole$ dla pracowników jednostek Policji,

d) egzaminów na pierwszy stopie$ w korpusie ofi-

cerów m!odszych Policji,

e) etapów post powania kwalifikacyjnego dla

kandydatów do s!u&by w Policji okre"lonych w

odr bnych przepisach;

2) udzia! w pracach zespo!ów programowych opra-

cowuj#cych projekty programów szkolenia i do-

skonalenia zawodowego oraz w doskonaleniu za-

wodowym organizowanym i prowadzonym

wspólnie przez kilka jednostek Policji lub komórek

tych jednostek;

3) opracowywanie propozycji zada$ testowych do

pakietów egzaminacyjnych tworzonych na potrze-

by szkolenia i doskonalenia zawodowego policjan-

tów;

4) doskonalenie metodyczne kadry dydaktycznej

szkó! policyjnych i o"rodków szkolenia Policji;

5) udzielanie, na polecenie lub za zgod# Komendanta

G!ównego Policji, wsparcia jednostkom Policji w

realizowaniu ustawowych zada$ Policji;

6) wspó!praca z jednostkami Policji, innymi s!u&bami

pa$stwowymi, krajowymi uczelniami, instytucjami

oraz organizacjami naukowymi i o"wiatowymi,

a tak&e organami administracji publicznej w zakre-

sie dzia!alno"ci naukowej i dydaktycznej;

7) wspó!dzia!anie z zagranicznymi szko!ami policyj-

nymi w zakresie wymiany do"wiadcze$ w dzia!al-

no"ci dydaktycznej i wychowawczej;

8) realizowanie zada$ s!u&by wspomagaj#cej przez:

a) zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi-

-rektorowi,

b) wykonywanie zada$ w zakresie spraw osobo-

wych policjantów i pracowników szko!y,

c) wykonywanie dzia!a$ z obszarów opieki psy-

chologicznej i psychoedukacji oraz psychologii

zarz#dzania zasobami ludzkimi wobec policjan-

tów i pracowników podleg!ych Komendantowi-

-rektorowi oraz s!uchaczy,

d) prowadzenie dzia!alno"ci wydawniczej na po-

trzeby procesu dydaktycznego szko!y oraz jed-

nostek Policji, w tym odp!atnie na rzecz innych

podmiotów,

e) realizacja zada$ w zakresie gospodarki finan-

sowej szko!y w ramach dotacji z bud&etu pa$-

stwa i przychodów w!asnych oraz wykonywa-

nie zwi#zanych z tym czynno"ci wynikaj#cych

z przepisów o rachunkowo"ci i innych przepi-

sów prawa finansowego,

f) kontrolowanie prawid!owo"ci prowadzenia

dzia!alno"ci finansowo-gospodarczej i gospoda-

rowania mieniem w komórkach szko!y,

g) zapewnianie niezb dnego zaopatrzenia logi-

stycznego i technicznego, prowadzenie dzia!al-
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no"ci inwestycyjnej i remontowej oraz gospo-

darki &ywno"ciowej, mieszkaniowej, transpor-

towej i kwatermistrzowskiej, a tak&e w zakre-

sie spraw socjalnych,

h) organizowanie, eksploatowanie i techniczne

utrzymywanie systemów !#czno"ci i informaty-

ki wykorzystywanych w szkole oraz ich mo-

dernizowanie we wspó!pracy z w!a"ciw# ko-

mórk# KGP,

i) informowanie opinii publicznej, za po"rednic-

twem "rodków masowego przekazu, o zamie-

rzeniach i dzia!aniach szko!y,

j) podejmowanie dzia!a$ zwi#zanych z kreowa-

niem pozytywnego wizerunku Policji w relacjach

z otoczeniem wewn trznym i zewn trznym,

k) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie

i udost pnianie zasobów archiwalnych szko!y,

l) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochro-

nie informacji niejawnych oraz danych osobo-

wych,

m) wykonywanie zada$ w zakresie bezpiecze$-

stwa i higieny s!u&by i pracy, ochrony przeciw-

po&arowej oraz medycyny pracy,

n) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz za!atwianie

skarg i wniosków.

2. Zakres dzia!ania Wy&szej Szko!y Policji w Szczyt-

nie jako uczelni s!u&b pa$stwowych okre"laj#

przepisy o szkolnictwie wy&szym.

§ 33
1. Do zakresu dzia!ania szko!y policyjnej nale&y w

szczególno"ci:

1) organizowanie i prowadzenie:

a) szkole$ zawodowych dla policjantów, od

uko$czenia których uzale&nione jest nabycie

kwalifikacji zawodowych podstawowych,

c) doskonalenia zawodowego dla:

   policjantów jednostek Policji,

   policjantów i pracowników szko!y,

d) szkole$ dla pracowników jednostek Policji,

e) etapów post powania kwalifikacyjnego dla

kandydatów do s!u&by w Policji okre"lonych

w odr bnych przepisach;

2) udzia! w pracach zespo!ów programowych

opracowuj#cych projekty programów szkolenia

i doskonalenia zawodowego oraz w doskonale-

niu zawodowym organizowanym i prowadzo-

nym wspólnie przez kilka jednostek Policji lub

komórek tych jednostek;

3) opracowywanie propozycji zada$ testowych do

pakietów egzaminacyjnych tworzonych na po-

trzeby szkolenia i doskonalenia zawodowego

policjantów;

4) udzielanie, na polecenie lub za zgod# Komen-

danta G!ównego Policji, wsparcia jednostkom

Policji w realizowaniu ustawowych zada$ Policji;

5) wspó!praca z jednostkami Policji, innymi s!u&-

bami pa$stwowymi, krajowymi uczelniami,

instytucjami oraz organizacjami naukowymi

i o"wiatowymi, a tak&e organami administracji

publicznej w zakresie niezb dnym do prawi-

d!owej realizacji zada$;

6) wspó!dzia!anie z zagranicznymi szko!ami poli-

cyjnymi w zakresie wymiany do"wiadcze$

w dzia!alno"ci dydaktycznej i wychowawczej;

7) realizowanie zada$ s!u&by wspomagaj#cej

przez:

a) zapewnienie pomocy prawnej komendanto-

wi szko!y policyjnej,

b) wykonywanie zada$ w zakresie spraw oso-

bowych policjantów i pracowników szko!y,

c) wykonywanie dzia!a$ z obszarów opieki

psychologicznej i psychoedukacji oraz psy-

chologii zarz#dzania zasobami ludzkimi wo-

bec policjantów i pracowników podleg!ych

komendantowi szko!y policyjnej oraz s!u-

chaczy,

d) prowadzenie dzia!alno"ci wydawniczej na

potrzeby procesu dydaktycznego szko!y

oraz jednostek Policji, w tym odp!atnie na

rzecz innych podmiotów,

e) realizowanie zada$ w zakresie bud&etu,

dzia!alno"ci pozabud&etowej, rachunkowo"ci

oraz zwi#zanych z tym czynno"ci, wynika-

j#cych z przepisów prawa finansowego –

stosownie do posiadanych uprawnie$ dys-

ponenta "rodków bud&etu pa$stwa,

f) kontrolowanie prawid!owo"ci prowadzenia

dzia!alno"ci finansowo-gospodarczej i go-

spodarowania mieniem w komórkach podle-

g!ych komendantowi szko!y policyjnej,

g) zapewnianie niezb dnego zaopatrzenia logi-

stycznego i technicznego, prowadzenie

dzia!alno"ci inwestycyjnej i remontowej oraz

gospodarki &ywno"ciowej, mieszkaniowej,

transportowej i kwatermistrzowskiej, a tak-

&e w zakresie spraw socjalnych,

h) organizowanie, eksploatowanie i techniczne

utrzymywanie systemów !#czno"ci i infor-

matyki wykorzystywanych w szkole oraz

ich modernizowanie we wspó!pracy z w!a-

"ciw# komórk# KGP,

i) informowanie opinii publicznej, za po"red-

nictwem "rodków masowego przekazu,

o zamierzeniach i dzia!aniach szko!y,

j) podejmowanie dzia!a$ zwi#zanych z kre-

owaniem pozytywnego wizerunku Policji

w relacjach z otoczeniem wewn trznym

i zewn trznym,

k) gromadzenie, opracowywanie, zabezpiecza-

nie i udost pnianie zasobów archiwalnych

szko!y,

l) zapewnianie przestrzegania przepisów

o ochronie informacji niejawnych oraz da-

nych osobowych,

m) wykonywanie zada$ w zakresie bezpiecze$-

stwa i higieny s!u&by i pracy, ochrony prze-

ciwpo&arowej oraz medycyny pracy,
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n) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz za!atwia-

nie skarg i wniosków.

2. Za zgod# Komendanta G!ównego Policji w szkole

policyjnej mo&e by' prowadzone szkolenie oraz

doskonalenie zawodowe innego rodzaju ni& wy-

mienione w ust. 1 pkt 1, w tym tak&e odp!atnie,

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego

mi dzy komendantem szko!y a podmiotem zleca-

j#cym przeprowadzenie szkolenia lub doskonalenia

zawodowego.

§ 34
Do zakresu dzia!ania o"rodka szkolenia Policji na-

le&y w szczególno"ci:

1) organizowanie i prowadzenie:

a) szkole$ zawodowych dla policjantów, od

uko$czenia których uzale&nione jest nabycie

kwalifikacji zawodowych podstawowych,

b) doskonalenia zawodowego dla policjantów

i pracowników o"rodka,

c) szkole$ dla pracowników instytucji nadzorowa-

nych przez Policj , w przypadkach okre"lonych

przez Komendanta G!ównego Policji lub w!a"ci-

wego komendanta wojewódzkiego Policji;  

2) udzia! w:

a) pracach zespo!ów programowych opracowuj#-

cych projekty programów szkolenia i doskona-

lenia zawodowego,

b) doskonaleniu zawodowym organizowanym

i prowadzonym wspólnie przez kilka jednostek

Policji lub komórek tych jednostek oraz dla po-

licjantów województwa, w którym ma siedzib 

o"rodek;

3) opracowywanie propozycji zada$ testowych do

pakietów egzaminacyjnych tworzonych na potrzeby

szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów;

4) wspó!praca z jednostkami szkoleniowymi Policji

oraz instytucjami i placówkami dydaktycznymi

województwa w zakresie niezb dnym dla prawi-

d!owej realizacji zada$;

5) wykonywanie zada$ w zakresie bezpiecze$stwa

i higieny s!u&by i pracy, ochrony przeciwpo&aro-

wej oraz medycyny pracy;

6) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie

informacji niejawnych oraz danych osobowych.

§ 35
1. Do zakresu dzia!ania oddzia!u prewencji Policji i

samodzielnego pododdzia!u prewencji Policji nale-

&y w szczególno"ci:

1) wykonywanie zada$ zwi#zanych z prowadze-

niem operacji policyjnych w sytuacjach zagro-

&enia bezpiecze$stwa i porz#dku publicznego;

2) udzia! w dzia!aniach po"cigowo-blokadowych

za niebezpiecznym przest pc#;

3) ochrona porz#dku publicznego w czasie konsty-

tucyjnie okre"lonych stanów nadzwyczajnych,

katastrof naturalnych i awarii technicznych;

4) ochrona bezpiecze$stwa i porz#dku publiczne-

go podczas pobytu przedstawicieli obcych

pa$stw;

5) ochrona bezpiecze$stwa i porz#dku publiczne-

go podczas legalnych zgromadze$ publicznych

oraz w czasie imprez masowych i protestów

spo!ecznych;

6) przywracanie porz#dku publicznego w przy-

padkach zbiorowego naruszenia prawa;

7) wspieranie jednostek Policji w dzia!aniach pa-

trolowych oraz patrolowo-interwencyjnych;

8) organizowanie i prowadzenie doskonalenia za-

wodowego dla policjantów i pracowników  od-

dzia!u lub pododdzia!u;

9) wykonywanie zada$ w zakresie bezpiecze$-

stwa i higieny s!u&by i pracy, ochrony przeciw-

po&arowej oraz medycyny pracy;

10) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochro-

nie informacji niejawnych oraz danych osobo-

wych.

2. Do zakresu dzia!ania oddzia!u prewencji Policji

i samodzielnego pododdzia!u prewencji Policji, w

którym wykonuj# zadania policjanci w s!u&bie

kandydackiej, nale&y równie& wykonywanie zada$

okre"lonych dla jednostki szkoleniowej w przepi-

sach w sprawie szczegó!owych warunków odby-

wania szkole$ zawodowych oraz doskonalenia

zawodowego w Policji.

3. Oddzia!y prewencji Policji i samodzielne podod-

dzia!y prewencji Policji stanowi# odwód centralny

Komendanta G!ównego Policji.

§ 36
Do zakresu dzia!ania samodzielnego pododdzia!u

antyterrorystycznego Policji nale&y w szczególno"ci:

1) fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowa-

dzenie dzia!a$ rozpoznawczych oraz bojowych

przy u&yciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzaj#-

cych do likwidowania zamachów terrorystycz-

nych, a tak&e przeciwdzia!anie zdarzeniom o takim

charakterze;

2) prowadzenie dzia!a$ minersko-pirotechnicznych;

3) wykonywanie innych dzia!a$ ni& okre"lone w pkt

1 i 2, wymagaj#cych u&ycia specjalistycznych si!

i "rodków b d#cych na wyposa&eniu pododdzia!u

lub konieczno"ci stosowania specjalnej taktyki

dzia!ania;

4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawo-

dowego dla policjantów pododdzia!u.

Rozdzia" 4
Przepisy przej$ciowe i ko%cowe

§ 37
Decyzje wydane na podstawie § 6 zarz#dzenia,

o którym mowa w § 41, zachowuj# moc w zakresie,

w jakim nie s# sprzeczne z niniejszym zarz#dzeniem.



Dziennik Urz dowy Komendy G!ównej Policji nr 18                                                                       Poz. 135-736-

§ 38
Komórki zachowuj# nazwy nadane w trybie § 22

zarz#dzenia, o którym mowa w § 41.

§ 39
1. Komendanci Policji w!a"ciwi do wprowadzenia lub

dokonania zmian w etatach jednostek Policji do-

stosuj# struktury organizacyjne tych jednostek do

wymogów okre"lonych w zarz#dzeniu oraz wpro-

wadz# etaty, o których mowa w § 24, w terminie:

1) 30 dni od dnia wej"cia zarz#dzenia w &ycie –

etaty komórek KGP oraz oddzia!ów prewencji

Policji, samodzielnych pododdzia!ów prewencji

Policji i samodzielnych pododdzia!ów antyterro-

rystycznych Policji;

2) 60 dni od dnia wej"cia zarz#dzenia w &ycie –

etaty Wy&szej Szko!y Policji w Szczytnie oraz

szkó! policyjnych;

3) 90 dni od dnia wej"cia zarz#dzenia w &ycie –

etaty komend wojewódzkich Policji;

4) do dnia 31 marca 2008 r. – etaty jednostek

Policji innych ni& wymienione w pkt 1-3.

2. Zmniejszanie liczby stanowisk zast pcy naczelnika

wydzia!u lub zast pcy naczelnika sekcji wynikaj#-

ce z § 17 ust. 2 mo&e nast powa' sukcesywnie,

w miar  zwalniania tych stanowisk przez miano-

wanych na nie policjantów albo zatrudnionych na

nich pracowników, nie d!u&ej jednak ni& do dnia

31 grudnia 2010 r.

3. Uchylenie etatów oraz ewidencji stanowisk pra-

cowniczych pozaetatowych nast puje zgodnie

z w!a"ciwo"ci# ustalon# w § 25 zarz#dzenia,

o którym mowa w § 41.

§ 40
1. W!a"ciwi kierownicy jednostek Policji zapewni#

sporz#dzenie:

1) kart opisu stanowiska pracy, o których mowa

w § 4 ust. 1, nie pó%niej ni& do dnia 31 pa%-

dziernika 2008 r., w przypadku gdy nie zosta!y

sporz#dzone wed!ug wzoru okre"lonego w za-

rz#dzeniu, o którym mowa w § 41;

2) opisów stanowisk pracy, o których mowa w

§ 4 ust. 4, nie pó%niej ni& do dnia 28 lutego

2008 r.

2. Karty opisu pracy na stanowisku wprowadzone

w jednostkach Policji na podstawie odr bnych

przepisów oraz sporz#dzone na podstawie zarz#-

dzenia, o którym mowa w § 41, zachowuj# wa&-

no"' do czasu wykonania zada$ okre"lonych

w ust. 1.

§ 41
Traci moc zarz#dzenie nr 25 Komendanta G!ów-

nego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

szczegó!owych zasad organizacji i zakresu dzia!ania

komend, komisariatów i innych jednostek organiza-

cyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4

i Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44, z 2005 r.

Nr 4, poz. 9 i Nr 11, poz. 69 oraz z 2006 r. Nr 15,

poz. 90 i Nr 16, poz. 98).

§ 42
Zarz#dzenie wchodzi w &ycie z dniem 1 pa%dzier-

nika 2007 r.

Komendant G!ówny Policji

insp. Tadeusz Budzik


