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1
ZARZĄDZENIE NR 1355 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów
i zorganizowanych działań pościgowych
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:

6)
7)

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Zarządzenie określa metody i formy organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

8)
9)

§ 2. Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczące komendantów wojewódzkich Policji stosuje się do
Komendanta Stołecznego Policji, a dotyczące komendantów powiatowych Policji – do komendantów
miejskich i rejonowych Policji.
§ 3. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) zorganizowane działania pościgowe – zespół
przedsięwzięć
organizacyjnych,
taktycznych
i
materiałowo-technicznych
podejmowanych
w celu realizacji działań związanych z prowadzeniem pościgu krajowego lub pościgu transgranicznego, prowadzonych w formie akcji lub
operacji policyjnej;
2) pościg – działanie prowadzone w formie interwencji policyjnej, zmierzające do ujęcia osoby
ściganej;
3) pościg krajowy – pościg lub zorganizowane
działania pościgowe prowadzone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzające do ujęcia
osoby ściganej;
4) osoba ścigana – osoba:
a) co do której zachodzą przesłanki do podjęcia
działań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt
2, 2a i 3 ustawy o Policji,
b) skazana, tymczasowo aresztowana lub zatrzymana, która zbiegła z miejsca izolacji lub
konwoju,
c) poszukiwana;
5) pościg transgraniczny – pościg lub zorganizowane działania pościgowe prowadzone na terytorium co najmniej dwóch państw lub – w
przypadku przejęcia pościgu od funkcjonariuszy
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.

10)

11)

12)

13)

14)

15)

innego państwa – na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
pościg bezpośredni – działanie prowadzone na
ustalonym kierunku ucieczki osoby ściganej;
pościg równoległy – działanie prowadzone na
drogach przyległych do trasy ucieczki osoby ściganej w celu jej wyprzedzenia, odcięcia drogi lub
ujęcia;
pościg kombinowany – działanie stanowiące
połączenie pościgu bezpośredniego i pościgu
równoległego;
działania blokadowe – zespół przedsięwzięć
zmierzających do izolacji określonego obszaru,
realizowanych poprzez zorganizowanie blokady:
a) krajowej,
b) wojewódzkiej, która stanowi uzupełnienie blokady krajowej,
c) powiatowej, w tym Miasta Stołecznego Warszawy, która stanowi uzupełnienie blokady
krajowej i wojewódzkiej;
blokada – zorganizowany system posterunków
blokadowych i obserwacyjno meldunkowych,
rozwijanych na odcinku znanego lub prawdopodobnego kierunku ucieczki osoby ściganej lub
wokół określonego rejonu;
posterunek blokadowy – wyznaczone i odpowiednio wyposażone miejsce pełnienia służby,
zorganizowane w celu zatrzymania osoby ściganej, poruszającej się pojazdem, w którego skład
może wchodzić: posterunek zaporowy, posterunek kontrolno-blokadowy lub posterunek kamuflowany;
posterunek obserwacyjno-meldunkowy – wyznaczone i odpowiednio wyposażone miejsce pełnienia służby, zorganizowane w celu uzupełnienia
blokady, w przypadku gdy niemożliwe lub niecelowe jest wystawienie innych jej elementów;
posterunek zaporowy – wyznaczone i odpowiednio wyposażone miejsce pełnienia służby na kierunku ustalonej lub domniemanej trasy ucieczki
osoby ściganej;
posterunek kontrolno-blokadowy – wyznaczone
i odpowiednio wyposażone miejsce prowadzenia
kontroli ruchu drogowego z możliwością dynamicznego przekształcenia w posterunek zaporowy, jeżeli organizowanie posterunku zaporowego
nie jest celowe;
posterunek kamuflowany – wyznaczone i odpowiednio przygotowane przez Policję miejsce lub
sytuacja, zorganizowane w sposób utrudniający
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identyfikację działań, których celem jest zatrzymanie lub zmniejszenie prędkości ściganego pojazdu;
16) zatrzymanie dynamiczne – czynność polegająca
na wymuszeniu zatrzymania ściganego pojazdu
przez użycie innego pojazdu.
§ 4. 1. W ramach pościgu lub zorganizowanych
działań pościgowych można stosować:
1) rozpoznanie – całokształt czynności, których
celem jest uzyskanie informacji, niezbędnych
do prawidłowej organizacji i przebiegu pościgu
lub zorganizowanych działań pościgowych;
2) patrolowanie – pełnienie służby w miejscach
możliwego lub przewidywanego pojawienia się
osoby ściganej z zadaniem legitymowania, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania bagaży i przeszukiwania osób, albo wykonywania
innych czynności określonych przez dowódcę.
2. W zorganizowanych działaniach pościgowych
prowadzonych przez oddziały i pododdziały Policji
stosuje się:
1) okrążenie – działania uniemożliwiające przemieszczanie się osoby ściganej, znajdującej się
w określonym obszarze;
2) zasadzkę – ukrycie się policjantów w miejscu,
w którym może znaleźć się osoba ścigana;
3) wypad – działania stosowane w celu ujęcia
osoby ściganej, znajdującej się w obiekcie lub
innym ustalonym miejscu.
Rozdział 2
Pościg krajowy
§ 5. Pościg krajowy prowadzi się jako:
1) pościg bezpośredni, równoległy i kombinowany lub
2) posterunki blokadowe.
§ 6. Podjęcie pościgu krajowego następuje:
1) z inicjatywy policjanta, który:
a) utrzymuje kontakt wzrokowy z osobą ściganą,
b) uzyskał informację o domniemanym kierunku
przemieszczania się osoby ściganej,
c) bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu ustalił
domniemaną drogę ucieczki osoby ściganej;
2) na polecenie przełożonego, dyżurnego jednostki
Policji lub innego policjanta, dowodzącego zorganizowanymi działaniami pościgowymi.
§ 7. Policjant prowadzący pościg krajowy powiadamia dyżurnego jednostki Policji o:
1) podjęciu pościgu, jego przyczynie, danych umożliwiających identyfikację osoby ściganej, środkach
transportu i szybkości jego przemieszczania;
2) konieczności użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych;
3) kierunku ucieczki i punktach orientacyjnych;
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4) danych identyfikujących pojazd służbowy w szczególności marka, rodzaj, kolor, numer rejestracyjny,
kryptonim radiowy, oraz numer taktyczny;
5) czynnościach zmierzających do zatrzymania osoby
ściganej lub miejscu jej ukrycia.
§ 8. Podczas prowadzenia pościgu krajowego należy
kierować się zasadami:
1) celowości, szybkości, i ciągłości działania;
2) prowadzenia systematycznego rozpoznania;
3) dostosowywania taktyki i metod działania do bieżącego rozwoju zdarzeń;
4) zachowania sprawnego obiegu i wymiany informacji;
5) unikania narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania uszczerbku na
zdrowiu policjantów prowadzących pościg i osób
znajdujących się bezpośrednio w obszarze działań
pościgowych;
6) wzajemnego ubezpieczania się policjantów.
§ 9. W przypadku prowadzenia pościgu krajowego za
dwiema lub więcej osobami, należy w pierwszej kolejności dążyć do ujęcia osoby, która:
1) swoim zachowaniem bezpośrednio zagraża życiu
lub zdrowiu ludzkiemu;
2) posiada broń palną lub inne niebezpieczne narzędzia;
3) posiada przedmioty pochodzące z przestępstwa;
4) znajduje się najbliżej policjanta.
§ 10. 1. Policjant odstępuje od podjęcia pościgu krajowego, a podjęty przerywa w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób
trzecich.
2. O odstąpieniu lub przerwaniu pościgu krajowego
policjant powiadamia dyżurnego jednostki Policji
właściwej dla miejsca przerwania pościgu.
§ 11. Do czasu wyznaczenia dowódcy akcji lub operacji policyjnej, w ramach której jest prowadzony
pościg krajowy, dyżurny jednostki organizacyjnej
Policji:
1) koordynuje prowadzenie pościgu krajowego;
2) utrzymuje stałą łączność z policjantami prowadzącymi pościg krajowy;
3) informuje kierownika jednostki organizacyjnej Policji oraz dyżurnego jednostki nadrzędnej o przebiegu pościgu krajowego;
4) gromadzi istotne informacje, o osobie ściganej.
Rozdział 3
Pościg transgraniczny
§ 12. 1. Pościg transgraniczny prowadzi się w zakresie i w sposób określony w postanowieniach
umów i porozumień międzynarodowych a także
przepisach stanowionych przez organizacje mię-
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dzynarodowe, jeżeli z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej wynika
bezpośrednie stosowanie tych przepisów.
2. Do pościgu transgranicznego stosuje się przepisy
dotyczące pościgu krajowego w zakresie w jakim
to wynika z postanowień i przepisów, o których
mowa w ust. 1, oraz jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią odmiennie.
§ 13. 1. Policjanci prowadzą pościg transgraniczny
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w umundurowaniu służbowym oraz przy wykorzystaniu
służbowych pojazdów oznakowanych.
2. Policjanci prowadzący pościg transgraniczny poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie mają
wstępu do mieszkań i miejsc niedostępnych publicznie.
§ 14. W przypadku zgłoszenia bezpośredniego lub
telefonicznego ustnego żądania przerwania pościgu
transgranicznego, należy żądanie to niezwłocznie
potwierdzić w formie pisemnej i przesłać do właściwego organu państwa, którego funkcjonariusze prowadzili pościg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 15. 1. Zatrzymania osoby ściganej dokonują funkcjonariusze właściwych organów państwa, na terytorium którego pościg transgraniczny jest
prowadzony. W przypadku, gdy ci funkcjonariusze
nie mogą zareagować dostatecznie szybko, policjanci kontynuujący pościg mogą dokonać ujęcia
osoby ściganej.
2. Po ujęciu osoby ściganej, do czasu przybycia
funkcjonariuszy właściwych organów państwa, na
terytorium którego pościg był prowadzony, policjanci prowadzący pościg przeprowadzają kontrolę
tej osoby w celu odebrania jej broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów oraz ochrony dowodów przestępstwa przed ich utratą lub zniekształceniem.
3. Przekazanie osoby ujętej w pościgu transgranicznym funkcjonariuszom właściwych organów państwa, na terytorium którego prowadzono pościg
następuje bez zbędnej zwłoki. Wraz z tą osobą
przekazuje się odebrane przedmioty.
§ 16. Podczas prowadzenia pościgu transgranicznego
wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem
służby dyżurnej właściwych jednostek organizacyjnych Policji.
§ 17. Podczas prowadzenia pościgu transgranicznego
policjanci bezzwłocznie i na bieżąco przekazują informacje o sytuacji:
1) dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji lub
dowódcy akcji lub operacji policyjnej w trakcie pościgu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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2) właściwemu organowi państwa w trakcie pościgu
prowadzonego poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 18. Na polecenie dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji lub dowódcy akcji lub operacji policyjnej
policjanci przejmują pościg od funkcjonariuszy państwa, którzy prowadzą pościg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osobę ujętą wraz
z odebranymi przedmiotami.
§ 19. 1. Policjanci prowadzący pościg transgraniczny
są zobowiązani:
1) stosować się do przepisów prawa wewnętrznego i poleceń właściwych organów państwa,
na terytorium którego prowadzą pościg;
2) okazywać legitymację służbową na każde wezwanie funkcjonariuszy właściwego organu państwa, na terytorium którego prowadzą pościg.
2. Po zakończeniu pościgu policjanci składają właściwemu organowi państwa, na terytorium którego
pościg był prowadzony, sprawozdanie z wykonanych czynności.
§ 20. W przypadku przekroczenia granicy państwowej przez policjantów prowadzących pościg krajowy,
dyżurny jednostki organizacyjnej Policji przekazuje
dyżurnemu nadrzędnej jednostki organizacyjnej Policji
informacje umożliwiające ich identyfikację.
§ 21. Po otrzymaniu informacji o prowadzeniu przez
funkcjonariuszy innego państwa pościgu transgranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dyżurny jednostki organizacyjnej Policji:
1) kieruje siły i środki, w celu niezwłocznego przejęcia pościgu;
2) przekazuje dyżurnemu nadrzędnej jednostki organizacyjnej Policji informacje umożliwiające identyfikację tych funkcjonariuszy oraz policjantów,
przejmujących pościg.
§ 22. 1. Do czasu wyznaczenia dowódcy akcji lub
operacji policyjnej, w ramach której jest prowadzony
pościg transgraniczny, dyżurny komendy wojewódzkiej Policji:
1) koordynuje prowadzenie pościgu transgranicznego;
2) utrzymuje stałą łączność z jednostkami podległymi prowadzącymi pościg transgraniczny;
3) informuje komendanta wojewódzkiego Policji
oraz dyżurnego Komendy Głównej Policji
o przebiegu pościgu transgranicznego;
4) gromadzi istotne informacje o osobie ściganej.
2. Dyżurny komendy wojewódzkiej Policji przekazuje
informacje związane z pościgiem transgranicznym:
1) funkcjonariuszom innego państwa prowadzącym pościg transgraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także właściwym
organom tego państwa;
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2) policjantom prowadzącym pościg transgraniczny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
a także właściwym organom państwa, na terytorium którego prowadzą pościg transgraniczny.
3. Zakres przekazywanych informacji przez dyżurnego
komendy wojewódzkiej Policji obejmuje w szczególności:
1) przyczynę podjęcia pościgu transgranicznego;
2) liczbę osób ściganych, ich rysopis, cechy charakterystyczne, takie jak: ubiór, zachowanie,
posiadane przez nie niebezpieczne przedmioty;
3) liczbę, rodzaj i cechy charakterystyczne środków
transportu, wykorzystywanych przez osobę ściganą, takie jak: marka, typ i kolor pojazdu, numer
rejestracyjny i inne cechy je wyróżniające;
4) kierunek przemieszczania się osoby ściganej,
pozycję prowadzących pościg transgraniczny,
takie jak: oznaczenie drogi, nazwa miejscowości i inne ważne informacje;
5) liczbę policjantów prowadzących pościg transgraniczny, dane identyfikujące dowódcę grupy
pościgowej, charakterystykę ubioru, takie jak:
pełne umundurowanie służbowe lub jego elementy, posiadane uzbrojenie, środki techniczne
i łączności;
6) przewidywany czas i miejsce przejęcia pościgu;
7) czas i miejsce przewidywanego przekroczenia
granicy państwowej;
8) liczbę, rodzaj i cechy charakterystyczne środków transportu, w szczególności marka i typ
pojazdu, numer rejestracyjny, sposób oznaczenia lub inne cechy je wyróżniające;
9) cechy identyfikujące funkcjonariuszy, wyznaczonych do przejęcia pościgu transgranicznego.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, 7-8
przekazuje się również w formie pisemnej.

§ 30. 1. Zorganizowane działania pościgowe prowadzone na obszarze więcej niż jednego powiatu koordynuje dyżurny komendy wojewódzkiej Policji
lub policjant wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji
dyżurny komendy wojewódzkiej Policji kieruje siły
i środki do dyspozycji właściwych komendantów
powiatowych Policji.

§ 23. Policjant przerywa pościg transgraniczny także
na żądanie przedstawiciela właściwego organu państwa, na terytorium którego pościg transgraniczny
jest kontynuowany.

§ 31. Zorganizowane działania pościgowe prowadzone na terenie powiatu koordynuje dyżurny komendy
powiatowej Policji lub policjant wyznaczony przez
komendanta powiatowego Policji.

Rozdział 4
Zorganizowane działania pościgowe

§ 32. Siły i środki przewidziane do zorganizowanych
działań pościgowych określa plan działania dowódcy,
o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 24. Zorganizowane działania pościgowe prowadzą
jednostki organizacyjne Policji właściwe ze względu
na miejsce działania osoby ściganej, a także stwierdzone lub uzasadnione przypuszczenie obecności
osoby ściganej.
§ 25. W ramach zorganizowanych działań pościgowych realizuje się:
1) działania blokadowe;
2) zatrzymanie dynamiczne.
§ 26. W zorganizowanych działaniach pościgowych,
można podejmować wspólne przedsięwzięcia z inny-

mi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia tych
działań, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w odrębnych przepisach.
§ 27. W celu właściwego przygotowania i realizacji
zadań związanych z prowadzeniem zorganizowanych
działań pościgowych opracowuje się plany przedsięwzięć, o których mowa w odrębnych przepisach.
§ 28. Przerwanie lub zaprzestanie zorganizowanych
działań pościgowych następuje po wyczerpaniu wszystkich możliwości zatrzymania osoby ściganej, za zgodą
lub na polecenie przełożonego, dyżurnego właściwej
terytorialnie jednostki organizacyjnej Policji lub dowodzącego tymi działaniami, z wyjątkiem przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób trzecich.
§ 29. 1. Zorganizowane działania pościgowe prowadzone na obszarze więcej niż jednego województwa koordynuje dyżurny Komendy Głównej Policji
lub policjant wyznaczony przez Komendanta
Głównego Policji.
2. Na polecenie Komendanta Głównego Policji dyżurny Komendy Głównej Policji kieruje siły i środki do
dyspozycji właściwych komendantów wojewódzkich Policji.

§ 33. Dyżurny Komendy Głównej Policji:
1) koordynuje zorganizowane działania pościgowe do
czasu wyznaczenia dowódcy operacji policyjnej;
2) gromadzi i wymienia informacje o przebiegu działań pościgowych z właściwymi dyżurnymi komend
wojewódzkich Policji;
3) w uzasadnionych przypadkach wymienia informacje z funkcjonariuszami właściwych organów innych państw.
§ 34. Dyżurny komendy wojewódzkiej Policji:
1) kieruje do zorganizowanych działań pościgowych
siły i środki z innych jednostek organizacyjnych
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2)
3)

4)

5)

Policji na terenie województwa, jeżeli czynności
prowadzone przez komendy powiatowe Policji nie
rokują osiągnięcia celu;
koordynuje działania komend powiatowych Policji
do czasu wyznaczenia przez komendanta wojewódzkiego Policji dowódcy operacji policyjnej;
informuje na bieżąco o przebiegu działań komendanta wojewódzkiego Policji i dyżurnego Komendy
Głównej Policji oraz w zależności od sytuacji dyżurnych sąsiednich komend wojewódzkich Policji
i dyżurnych służb współdziałających;
uzgadnia z rzecznikiem prasowym komendy wojewódzkiej Policji zasadność przekazania środkom
masowego przekazu komunikatu informującego
o zdarzeniu i prowadzonych zorganizowanych
działaniach pościgowych;
w uzasadnionych przypadkach zwraca się do dyżurnego Komendy Głównej Policji o udzielenie pomocy przez inne komendy wojewódzkie Policji.

§ 35. Dyżurny komendy powiatowej Policji po otrzymaniu informacji o pościgu krajowym:
1) drogą radiową powiadamia o zdarzeniu policjantów pełniących służbę w rejonie zorganizowanych
działań pościgowych;
2) kieruje siły i środki wsparcia oraz organizuje blokadę;
3) kieruje w miejsce zorganizowanych działań pościgowych policjantów celem zebrania dodatkowych
informacji o osobie ściganej, używanych środkach
transportu, kierunku jej ucieczki, oraz ustalenia
świadków zdarzenia, a także zabezpieczenia miejsca zdarzenia;
4) informuje o zdarzeniu i podjętych działaniach kierownika jednostki organizacyjnej Policji i dyżurnego nadrzędnej jednostki organizacyjnej Policji;
5) jeżeli wymaga, tego charakter zdarzenia wzywa
na miejsce zdarzenia wyspecjalizowane służby ratunkowe;
6) zawiadamia inne jednostki organizacyjne Policji,
oraz placówki Straży Granicznej, o potrzebie zorganizowania blokady, a w przypadku gdy osoby
ścigane mogą opuścić rejon podległy jednostce
organizacyjnej Policji informuje te jednostki o rodzaju i liczbie zaangażowanych sił i przekazuje im
dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację
policjantów i pojazdów użytych do prowadzenia
pościgu, w szczególności kryptonimy radiowe, numery rejestracyjne, znaki taktyczne radiowozów;
7) kieruje zorganizowanymi działaniami pościgowymi
do czasu wyznaczenia dowódcy akcji lub operacji
policyjnej.
§ 36. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji jest
odpowiedzialny za stworzenie warunków do sprawnego prowadzenia zorganizowanych działań pościgowych, w tym przez:
1) utrzymywanie systemu alarmowania jednostki
organizacyjnej Policji i bieżącą jego aktualizację;
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2) sprawdzanie znajomości u dyżurnych algorytmów
postępowania i topografii terenu;
3) przygotowanie stanu osobowego jednostki organizacyjnej Policji do prowadzenia działań przez doskonalenie zawodowe policjantów, w tym
przewidywanych do objęcia funkcji dowódczych
i sztabowych podczas akcji lub operacji policyjnej;
4) zapewnienie i utrzymanie sprawnego obiegu informacji;
5) nadzór nad systemem łączności, stanem technicznym środków transportu, a także posiadanym
wyposażeniem i uzbrojeniem.
§ 37. 1. Wykorzystanie statku powietrznego w zorganizowanych działaniach pościgowych zależy od
oceny zasadności jego użycia, oraz panujących
warunków atmosferycznych.
2. W zorganizowanych działaniach pościgowych
statek powietrzny wykorzystuje się do:
1) prowadzenia rozpoznania i patrolowania oraz
koordynacji działań;
2) skrócenia czasu przemieszczenia sił i środków;
3) zorganizowania powietrznego punktu dowodzenia.
3. Przebieg działań z użyciem statku powietrznego
rejestruje się za pomocą dostępnych środków
technicznych.
4. Podczas lotu dowódca statku powietrznego jest
zobowiązany zachować bezpieczną odległość od
osoby ściganej, uwzględniając możliwość ostrzelania statku powietrznego.
Rozdział 5
Działania blokadowe
§ 38. 1. Działania blokadowe na podległym terenie
może zarządzić:
1) na szczeblu krajowym:
a) dyżurny Komendy Głównej Policji,
b) dowódca operacji policyjnej Komendy
Głównej Policji,
c) dyżurny komendy wojewódzkiej Policji,
d) dowódca operacji policyjnej komendy wojewódzkiej Policji,
e) dyżurny komendy powiatowej Policji,
f) dowódca akcji lub operacji policyjnej komendy powiatowej Policji;
2) na szczeblu wojewódzkim:
a) dyżurny komendy wojewódzkiej Policji,
b) dowódca operacji policyjnej komendy wojewódzkiej Policji,
c) dyżurny komendy powiatowej Policji,
d) dowódca akcji lub operacji policyjnej komendy powiatowej Policji;
3) na szczeblu powiatowym:
a) dyżurny komendy powiatowej Policji,
b) dowódca akcji lub operacji policyjnej komendy powiatowej Policji.
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2. O zarządzeniu działań blokadowych dyżurny jednostki organizacyjnej Policji niezwłocznie informuje
dyżurnego jednostki nadrzędnej.
§ 39. 1. Zadaniem blokady krajowej jest zatrzymanie
osoby ściganej przemieszczającej się drogami
krajowymi i drogami dojazdowymi do wyznaczonych miejsc przekroczenia granicy państwowej.
Blokada krajowa może być zorganizowana wspólnie ze Strażą Graniczną.
2. Blokadę krajową organizuje się na terenie całego
kraju, kilku województw lub jednego województwa, a także na określonym kierunku.
3. Rozmieszczenie posterunków blokadowych wchodzących w skład blokady krajowej określa kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej
Policji właściwej w sprawach sztabowych na podstawie informacji z komend wojewódzkich Policji.
§ 40. 1. Zadaniem blokady wojewódzkiej jest zatrzymanie osoby ściganej drogami, o których mowa w § 39 ust. 1, nieuwzględnionymi w blokadzie
krajowej, oraz wybranymi drogami wojewódzkimi.
Blokada wojewódzka może obejmować dyslokację
posterunków blokadowych na drogach dojazdowych do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
organizowanych wspólnie ze Strażą Graniczną.
2. Dyslokację posterunków blokadowych wchodzących w skład blokady wojewódzkiej określa komendant wojewódzki Policji.
§ 41. 1. Zadaniem blokady powiatowej jest zatrzymanie osoby ściganej drogami, o których mowa w
§ 39 ust. 1 i § 40 ust. 1, nieuwzględnionymi w
blokadzie krajowej i wojewódzkiej, oraz wybranymi drogami powiatowymi.
2. Blokada powiatowa może obejmować:
1) dyslokację posterunków blokadowych na drogach dojazdowych do granicy Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym wystawianych wspólnie ze
Strażą Graniczną;
2) dyslokację posterunków blokadowych na terenie miasta i drogach wyjazdowych z miasta.
3. Dyslokację posterunków wchodzących w skład
blokady powiatowej określa komendant powiatowy Policji, a na terenie miasta stołecznego Warszawy – Komendant Stołeczny Policji.
§ 42. Schematy poglądowe posterunków kontrolno-blokadowych i zaporowych określa załącznik do
zarządzenia.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 43. 1. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji na czas prowadzenia działań, o któ-
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rych
mowa
w
zarządzeniu
zapewniają
wyposażenie policjantów w niezbędne środki, w
tym w szczególności:
1) kolczatki drogowe uzbrojenie oraz inne środki
przymusu bezpośredniego;
2) hełmy i kamizelki kuloodporne;
3) środki:
a) transportu,
b) łączności,
c) pozoracji;
4) przenośne znaki drogowe, barierki oraz inne
środki i urządzenia;
5) sprzęt oświetleniowy i rozgłaszający;
6) plany i mapy;
7) inny sprzęt specjalistyczny.
2. Jednostki i komórki organizacyjne Policji powinny
posiadać środki, o których mowa w ust. 1, odpowiednio do zakresu ich działania.
3. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych
Policji, na podstawie odrębnych przepisów, określają ilość środków, o którym mowa w ust. 1,
miejsce ich przechowywania oraz zasady ich
alarmowego użycia.
§ 44. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej
w sprawach sztabowych Komendy Głównej Policji
sprawuje nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.
§ 45. 1. Komendanci wojewódzcy i powiatowi Policji
dostosują dokumentację jednostek Policji do wymogów zarządzenia w terminie dwóch miesięcy
od dnia jego wejścia w życie.
2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej
w sprawach sztabowych Komendy Głównej Policji, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia
w życie zarządzenia, opracuje plan rozmieszczenia
posterunków wchodzących w skład blokady krajowej.
§ 46. Traci moc zarządzenie nr 833 Komendanta
Głównego Policji z dnia 20 lipca 2004 r.
w sprawie organizowania i prowadzenia przez Policję
działań pościgowych (Dz. Urz. Nr 17, poz. 107).
§ 47. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2007 r.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik
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Załącznik do zarządzenia nr 1355
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Schemat poglądowy nr 1

(elementy posterunku kontrolno-blokadowego, droga jednojezdniowa – dwukierunkowa)

Elipsą oznaczono elementy
służące do przekształcenia
posterunku kontrolno-blokadowego
w posterunek zaporowy
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Schemat poglądowy nr 2

(elementy posterunku zaporowego, droga jednojezdniowa – dwukierunkowa)

Poz. 1
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Schemat poglądowy nr 3

(elementy posterunku kontrolno-blokadowego, droga dwujezdniowa – dwukierunkowa)

Elipsą oznaczono elementy
służące do przekształcenia
posterunku kontrolno-blokadowego
w posterunek zaporowy
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Schemat poglądowy nr 4

(elementy posterunku zaporowego, droga dwujezdniowa – dwukierunkowa)

Poz. 1
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2
DECYZJA NR 906 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie taktycznych aspektów
prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich”, stanowiący załącznik do decyzji.

1)

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 197
Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich (Dz. Urz. KGP Nr 6,
poz. 56), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

3
DECYZJA NR 907 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie rozpoznania minersko – pirotechnicznego
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) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie rozpoznania minersko – pirotechnicznego”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1)

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 206
Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów wszystkich rodzajów służb w zakresie
rozpoznania minersko-pirotechnicznego (Dz. Urz. KGP
Nr 6, poz. 62), która traci moc z dniem wejścia w życie
decyzji na podstawie § 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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4
DECYZJA NR 908 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postanawia się, co następuje:

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla instruktorów strzelań policyjnych”, stanowiący
załącznik do decyzji.

1)

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Szkole Policji w Słupsku.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 219
Komendanta Głównego Policji z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie programu ramowego szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego policjantów – instruktorów
strzelań policyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 76),
która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

5
DECYZJA NR 909 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów – kandydatów na nurków
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) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów – kandydatów na nurków”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1)

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 93 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów – kandydatów na nurków (Dz. Urz. KGP
Nr 3, poz. 21), która traci moc z dniem wejścia w życie
decyzji na podstawie § 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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6
DECYZJA NR 910 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach
działań specjalnych
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) postanawia się, co następuje:

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych”, stanowiący załącznik do
decyzji.

1)

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji
w Słupsku, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Katowicach.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 318
Komendanta Głównego Policji z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia programu doskonalenia zawodowego w zakresie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych (Dz. Urz.
KGP Nr 10, poz. 61), która traci moc z dniem wejścia
w życie decyzji na podstawie § 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

7
DECYZJA NR 911 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z mediami
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) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
w zakresie współpracy z mediami”, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkole Policji w Słupsku, Szkole Policji w Pile i Szkole
Policji w Katowicach.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk
1)

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
w zakresie współpracy z mediami dla policjantów zajmujących stanowiska kierownicze (Dz. Urz. KGP Nr 2,
poz. 9 i Nr 3, poz. 19), która traci moc z dniem wejścia
w życie decyzji na podstawie § 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1
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8
DECYZJA NR 916 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów
prowadzących postępowania przygotowawcze
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) postanawia się, co następuje:

trum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji
w Pile, Szkole Policji w Słupsku i Szkole Policji
w Katowicach.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze”, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Cen-

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

9
DECYZJA NR 917 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej
wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze
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) postanawia się, co następuje:
§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej wykonujących
czynności operacyjno-rozpoznawcze”, stanowiący
załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Szkole Policji w Pile.
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1
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DECYZJA NR 918 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej
w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej – podsłuch telekomunikacyjny
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) postanawia się, co następuje:

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej – podsłuch telekomunikacyjny”, stanowiący załącznik do decyzji.

1)

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2007 r.
w sprawie programu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu prowadzenia
kontroli operacyjnej (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 7), która
traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie
§ 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

11
DECYZJA NR 919 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie poborowych powołanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań
w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r.
Nr 4, poz. 10 i z 2007 r. Nr 13, poz. 101) oraz
w związku z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej służby
wojskowej, służby w Obronie Cywilnej oraz służby
w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 212,
poz. 1553) i w związku z § 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych

niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.
(Dz. U. Nr 221, poz. 1642) postanawia się, co następuje:
§1
Ustala się dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji terminy przyjęcia do służby oraz limity
wcieleń poborowych, powoływanych w 2008 r. do
odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji
Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji, mających siedzibę na obszarze działania:
1) Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy –
100 poborowych od dnia 1 lutego;
2) Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – 200
poborowych, w tym:
a) 100 poborowych od dnia 3 września,
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b) 100 poborowych od dnia 4 grudnia;
3) Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach –
250 poborowych, w tym:
a) 100 poborowych od dnia 21 kwietnia,
b) 150 poborowych od dnia 29 września;
4) Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – 200
poborowych, w tym:
a) 100 poborowych od dnia 4 sierpnia,
b) 100 poborowych od dnia 4 grudnia;
5) Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – 200
poborowych, w tym:
a) 100 poborowych od dnia 25 czerwca,
b) 100 poborowych od dnia 6 października;
6) Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 200
poborowych, w tym:
a) 100 poborowych od dnia 2 czerwca,
b) 100 poborowych od dnia 3 września;
7) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie –
100 poborowych od dnia 10 grudnia;
8) Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu –
100 poborowych od dnia 19 listopada;
9) Komendy Stołecznej Policji – 2500 poborowych,
w tym:
a) 500 poborowych od dnia 11 lutego,
b) 500 poborowych od dnia 14 kwietnia,
c) 500 poborowych od dnia 14 lipca,
d) 500 poborowych od dnia 13 października,
e) 500 poborowych od dnia 15 grudnia.
§2
1. W dyspozycji Komendanta Głównego Policji pozostaje liczba 650 poborowych, którzy, na wniosek
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
mogą zostać przyjęci do odbycia służby kandydackiej w jednostkach, o których mowa w § 1.
2. W przypadku niewykonania limitu przez poszczególne jednostki organizacyjne Policji liczba, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać potwierdzenie o całkowitym pozyskaniu
środków finansowych na zwiększenie limitu
wcieleń poborowych z budżetu jednostek samo-
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Poz. 11
rządu terytorialnego. W przypadku wystąpienia z
wnioskiem limit dla danej jednostki organizacyjnej
Policji może ulec zwiększeniu.
§3
Komendant Stołeczny Policji i komendanci wojewódzcy Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu utworzą w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji na czas
trwania służby kandydackiej stanowiska w liczbie
odpowiadającej liczbie poborowych, jako stanowiska
nie będące stanowiskami etatowymi w rozumieniu
zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135).
§4
Jednostki, o których mowa w § 1:
1) pkt 2, w terminie, o którym mowa w lit. a tego pkt,
2) pkt 4, w terminie, o którym mowa w lit. b tego pkt,
3) pkt 9, w terminie, o którym mowa w lit. d oraz e
tego pkt, w przypadku wcielenia powyżej 400 poborowych
– dokonują wcieleń poborowych do służby kandydackiej, pod warunkiem sfinansowania lub współfinansowania kosztów utrzymania stanowisk ze
środków finansowych uzyskanych na ten cel z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1
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DECYZJA NR 925 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania
zapachów materiałów wybuchowych
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) postanawia się, co następuje:

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych”, stanowiący załącznik do decyzji.

1)

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego policjantów – przewodników
i tresury psów przeznaczonych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. KGP Nr 3,
poz. 34), która traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 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).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

13
DECYZJA NR 940 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie procedur postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób
i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań
w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r.
Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 580 Komendanta Głównego Policji z
dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie procedur postę-

powania w związku z dokonywaniem sprawdzeń
osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym
Schengen (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 123 i Nr 18,
poz. 136) uchyla się § 2a.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem 21 grudnia
2007 r.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1
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DECYZJA NR 944 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej
w zakresie kontroli operacyjnych – podsłuch pomieszczeń
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) postanawia się, co następuje:

§3
Traci moc decyzja nr 531 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie programu
kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów
służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych
techniki operacyjnej z zakresu kontroli operacyjnej PP
(Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 120).

§1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego
dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie kontroli operacyjnej – podsłuch pomieszczeń”, stanowiący załącznik do decyzji.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

15
DECYZJA NR 951 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 grudnia 2007 r.
w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi w 2008 r.
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań
w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r.
Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§1
1. W celu unifikacji i racjonalizacji wyposażenia jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienia
efektywności gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki rzeczowe Policji,
Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie
Policji, Komenda Stołeczna Policji, Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjne, zwane
dalej „jednostkami Policji”, zaopatrują się w 2008 r.
w sprzęt, materiały i usługi:
1) w systemie scentralizowanym – w zakresie
asortymentu określonego w załącznikach nr 1-4
do decyzji;
2) w systemie zdecentralizowanym – w zakresie:

a) pozostałego sprzętu, materiałów i usług, nie
wymienionych w załącznikach nr 1-5 do decyzji,
b) sprzętu, materiałów i usług, których zakup
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie jest możliwy w systemie,
o którym mowa w pkt 1,
c) w przypadku zapotrzebowania na pojedyncze rodzaje sprzętu, materiałów i usług.
2. W ramach zaopatrywania, o którym mowa w ust. 1,
jednostki Policji udzielają zamówień publicznych
na dostawy sprzętu, materiałów i usług:
1) w systemie scentralizowanym – w wyniku
wspólnie przeprowadzonych postępowań, jako
zamówienia wspólne;
2) w systemie zdecentralizowanym – w wyniku
postępowań przeprowadzonych samodzielnie.
3. Zamówienia publiczne na obsługę lotnictwa policyjnego oraz dostawę dla jednostek Policji uzbrojenia,
umundurowania
i
druków
ścisłego
zarachowania, określonych w załączniku nr 5 do
decyzji, nie są objęte zamówieniami wspólnymi
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i udzielane są przez Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.
4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby
lub koniecznością wykorzystania w danym roku
budżetowym środków budżetowych, pozostających w dyspozycji jednostek Policji, Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji może
wyrazić zgodę na udzielenie zamówień publicznych w zakresie asortymentu, o którym mowa
w ust. 3, w systemie zdecentralizowanym, z wyłączeniem zamówień publicznych na obsługę lotnictwa policyjnego.
§2
Jednostki Policji wyznaczają spośród siebie zamawiających upoważnionych do przygotowania
i przeprowadzenia postępowań oraz udzielenia zamówień wspólnych, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt 1.
§3
1. Zamawiający, wyznaczeni zgodnie z § 2, każdy w
zakresie właściwości wynikającej z udzielonego
upoważnienia oraz Dyrektor Biura Logistyki Policji
Komendy Głównej Policji w zakresie, o którym
mowa w § 1 ust. 3, określają szczegółowe zasady
i terminy składania zapotrzebowania na sprzęt,
materiały i usługi, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.
2. Środki przeznaczone na realizację zamówień
wspólnych oraz na zakup umundurowania, o którym mowa w § 1 ust. 3, zabezpieczają poszczególne jednostki Policji, w granicach przyznanych
limitów finansowych.
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Poz. 15
3. Podstawę do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego stanowi porozumienie zamawiających, zawierające w
szczególności pełnomocnictwo dla wyznaczonego
zamawiającego do podjęcia tych czynności w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających oraz
zasady, zgodnie z którymi nastąpi udzielenie zamówienia publicznego.
§4
1. Informacje o wspólnie przeprowadzonych postępowaniach i udzielonych zamówieniach publicznych oraz o postępowaniach unieważnionych,
Zamawiający przekazują zgodnie z właściwością
do Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy
Głównej Policji lub Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji, o których mowa w ust. 1, określają zakres przekazywanych przez zamawiających
informacji, mając na względzie ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb jednostek Policji oraz spełnienie wymagań sprawozdawczych w zakresie
udzielania zamówień publicznych i realizacji wydatków budżetowych.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Komendant Główny Policji
z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Henryk Tusiński

Załączniki
do decyzji nr 951
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 grudnia 2007 r.
Załącznik nr 1
1. TRANSPORT
Pojazdy specjalne – kupowane ze środków budżetowych innych niż wskazane w ustawie z dnia 12 stycznia
2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213):
1) AW – miotacz wody,
2) TO/LTO – transporter opancerzony/lekki transporter opancerzony,
3) DW – pojazd ciężarowy lub autobus duża więźniarka przeznaczony do przewozu powyżej 6 osób konwojowanych,
4) APS – furgon ambulans poczty specjalnej, oznakowany,
5) AWGŁ – pojazd osobowy terenowy, operacyjny przystosowany do przewozu automatycznej wyrzutni gazów łzawiących,
6) RO – pojazd osobowy terenowy, operacyjny przystosowany do przewozu reflektora olśniewającego.
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Poz. 15

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

Wyszczególnienie
Sprzęt, materiały i usługi z zakresu techniki policyjnej na potrzeby wieloletnich projektów strategicznych związanych z kierunkami rozwoju kryminalistyki, w tym dotyczące baz danych AFIS (dotyczy
również stanowisk do elektronicznego daktyloskopowania), ASIB, DNA
Urządzenie do pomiaru prędkości wystrzelonych pocisków
Mikroskop badawczy
Mikroskop stereoskopowy
Mikroskop porównawczy
Waga analityczna, laboratoryjna
Urządzenia do elektrostatycznego ujawniania śladów pyłowych
Urządzenie do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć
Chromatograf gazowy
Chromatograf cieczowy
Chromatograf Head space
Stanowisko do badań odsłuchowych fonoskopijnych
Kompleksowe stanowisko do badań fonoskopijnych
Kondensory wiązki, cele diamentowe
Materiały daktyloskopijne
Materiały eksploatacyjne do urządzeń do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych
Pasta silikonowa
Materiały do oznaczania osmalin powystrzałowych PIR-s
Załącznik nr 2

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA
Wyszczególnienie
Sprzęt i usługi z zakresu informatyki na potrzeby wieloletnich projektów strategicznych związanych z kierunkami rozwoju kryminalistyki, w tym dotyczące baz danych AFIS (dotyczy również stanowisk do elektronicznego daktyloskopowania), ASIB, DNA
Załącznik nr 3
TRANSPORT
Wyszczególnienie
Samochody osobowe (o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 7 i rodzaju nadwozia typu sedan,
hatchback, kombi i kombivan) – kupowane ze środków budżetowych innych niż wskazane w ustawie z dnia
12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213):
1) oznakowane:
a) OK – operacyjno-konwojowy z wydzielonym przedziałem do przewozu osób zatrzymanych,
b) OK-Pies – operacyjno-konwojowy z wydzielonym przedziałem do przewozu osób zatrzymanych oraz dodatkowym przedziałem do przewozu psów służbowych,
c) RD, APRD – pojazd wykorzystywany przez służbę ruchu drogowego, w tym samochody Policji autostradowej i ambulanse pogotowia ruchu drogowego (pogotowie wypadkowe);
2) oznakowane skrycie:
a) OP – operacyjny posiadający ukrytą sygnalizację uprzywilejowania w ruchu oraz dodatkowo wyposażony
w tablice magnetyczne z napisem POLICJA,
b) OP-Pies – operacyjny z przedziałem do przewozu psów służbowych,
c) RD-Video – operacyjny przeznaczony dla służby ruchu drogowego, posiadający na wyposażeniu video
rejestrator.
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Załącznik nr 4

TRANSPORT
Wyszczególnienie
Samochody furgon – kupowane ze środków budżetowych innych niż wskazane w ustawie z dnia 12 stycznia
2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2007-2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

OK – samochód osobowy operacyjno-konwojowy,
W – pojazd wypadowy przeznaczony do przewozu policjantów OPP,
RD – pojazd dla służby ruchu drogowego, wykorzystywany głównie przez pogotowie ruchu drogowego,
AK – pojazd oznakowany przeznaczony dla Laboratoriów Kryminalistycznych,
ETDiE – samochód dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii z przeznaczeniem dla służb ruchu drogowego,
WD – pojazd oznakowany (wóz dowodzenia),
MW – pojazd mała więźniarka przeznaczony do przewozu osób zatrzymanych,
Mikrobus – pojazd nieoznakowany do przewozu od 6 do 9 osób.
Załącznik nr 5

1. TRANSPORT
Wyszczególnienie
Obsługa logistyczna lotnictwa policyjnego, z wyłączeniem zakupu mpis, w tym:
1) zakup części zamiennych,
2) remonty, przeglądy i naprawy sprzętu lotniczego,
3) zakup sprzętu i wyposażenia lotniczego,
4) ubezpieczenie śmigłowców,
5) czynności urzędowe związane z nadzorem nad personelem i sprzętem lotniczym.
2. UMUNDUROWANIE
Wyszczególnienie
Bluza służbowa
Czapka ćwiczebna
Czapka gabardynowa
Czapka letnia
Czapka zimowa
Kombinezon AT
Kombinezon ochronny letni
Koszula służbowa
Koszula służbowa letnia
Koszula wyjściowa letnia
Kurtka gabardynowa
Kurtka ¾ z podpinką futrzaną
Kurtka ćwiczebna z podp. i kamizelką

Mundur ćwiczebny
Pas główny
Półbuty
Spodnie gabardynowe do półbutów
Spodnie letnie
Sweter służbowy
Trzewiki botki
Trzewiki skoczka
Kamizelka przeciwuderzeniowa
Pas biały
Ochraniacze przedramienia
Ochraniacze nóg
Rękawice przeciwudzerzeniowe
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3. UBROJENIE
Wyszczególnienie
Sprzęt uzbrojenia – wyszczególniony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
15 listopada 2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139 z późn. zm.) w szczególności:
Broń palna:
pistolety, rewolwery, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe,
granatniki
Przedmioty przeznaczone do miotania chemicznego i innych śr. obezwładniających:
pistolety i rewolwery gazowe, miotacze gazu, miotacze wody, wyrzutnie pocisków gumowych i z tworzyw
sztucznych, pocisków ogłuszających, olśniewających i śrutowych, granatów i pocisków łzawiących oraz siatek
obezwładniających.
pałki służbowe zwykłe, wielofunkcyjne, teleskopowe, szturmowe, obezwładniające
amunicja do broni palnej oraz pociski i siatki obezwładniające do ww. przedmiotów i wyrzutni
granaty i materiały wybuchowe
środki chemiczne
Urządzenia techniczne:
paralizatory elektryczne, kajdanki szczękowe, kajdanki jednorazowe, kajdanki na ręce i nogi, prowadnice, pasy
i siatki obezwładniające
Osłony balistyczne
kamizelki, hełmy i tarcze kuloodporne, ubrania dla pirotechników
Sprzęt ochronny:
policyjne kaski ochronne, tarcze ochronne,
4. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Symbol
Gł – 13
Gz – 40
Mrd – 4
Mrd – 20
Mrd – 22
MS – 16
MS – 37
Ob – 10
Ob – 11
Ob – 12
Ob – 13
Ob – 14
Ob – 15
Ob – 16
Ob – 17

Wyszczególnienie
Dowód urządzenia
Bon żywnościowy
Pokwitowanie
Pokwitowanie zapłaty
Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego
Nakaz przeszukania/zatrzymania rzeczy
Nakaz osadzenia/przekazania/zwolnienia
Legitymacja posiadacza broni
Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni
Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
Świadectwo broni
Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń
Zezwolenie na czasowe noszenie broni
Karta rejestracyjna broni
Europejska karta broni palnej
Licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia
Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia
Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia
Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
Licencja detektywa
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Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 1
Zarządzenie nr 1316/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
2. Zarządzenie nr 1317/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
3. Zarządzenie nr 1318/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
4. Zarządzenie nr 1319/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
5. Zarządzenie nr 1320/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
6. Zarządzenie nr 1321/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
7. Zarządzenie nr 1322/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
8. Zarządzenie nr 1323/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
9. Zarządzenie nr 1324/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
10. Zarządzenie nr 1325/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
11. Zarządzenie nr 1326/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
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12.

1.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1327/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1328/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1329/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1330/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1331/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1332/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1333/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1334/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1335/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1336/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1337/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1338/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1339/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1340/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1341/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1342/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1343/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1344/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1345/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1346/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1347/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1348/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1349/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

-2535. Zarządzenie nr 1350/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
36. Zarządzenie nr 1351/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
37. Zarządzenie nr 1352/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
38. Zarządzenie nr 1353/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
39. Zarządzenie nr 1356z/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez
Policję poszukiwania osób ukrywających się
przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości.
40. Zarządzenie nr 1357/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
41. Zarządzenie nr 1358/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
42. Zarządzenie nr 1359/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
43. Zarządzenie nr 1360/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
44. Zarządzenie nr 1361/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
45. Zarządzenie nr 1362/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
46. Zarządzenie nr 1363/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
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operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1364/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1365/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1366/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1367/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1368/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1369/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1370/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1371/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 1372/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Decyzja nr 905/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
242/BłiI/07/BP.
Decyzja nr 912/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji niektórych zadań oraz dokonywania
niektórych czynności prawnych w zakresie finansów Komendy Głównej Policji i innych podmiotów organizacyjnych podległych Komendantowi
Głównemu Policji lub przez niego nadzorowanych.

-2658. Decyzja nr 913/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przekazania Szkole Policji w
Pile dokumentacji, mienia, etatów, policjantów,
pracowników i słuchaczy Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu.
59. Decyzja nr 914/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do wypracowania propozycji
zmian w zakresie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji.
60. Decyzja nr 915/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do częściowego odbioru przedmiotu umowy w ramach przeprowadzonego
postępowania przetargowego – nr sprawy
504/ZSz/CMT/07/HC.
61. Decyzja nr 920/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotów zamówienia dostarczonych na podstawie umów
zawartych w ramach przeprowadzonego postępowania
przetargowego
–
nr
sprawy
114/Cmt/07/EJ.
62. Decyzja nr 921/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. dotyczy zmiany
Decyzji nr 899 w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 266/BłiI/07/AP.
63. Decyzja nr 922z/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
64. Decyzja nr 924/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
65. Decyzja nr 926/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
66. Decyzja nr 927/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru 375 sztuk samochodów dostarczonych na podstawie umowy nr
501/ZSz/Ctr/07/HC oraz 501/G/ZSz/Ctr/07/HC.
67. Decyzja nr 928/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
242/BF/07/BP.
68. Decyzja nr 929/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
268/Cmt/07/EMi.
69. Decyzja nr 930/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka
do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego
Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie.
70. Decyzja nr 931/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i
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Szkolenia Komendy Głównej Policji do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych
czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw osobowych policjantów
oraz spraw organizacyjnych.
Decyzja nr 932/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia do wydawania w imieniu Komendanta
Głównego Policji świadectw służby, opinii o służbie i zaświadczeń dla celów emerytalnych policjantom zwalnianym ze służby.
Decyzja nr 933/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do załatwiania w
imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w ustalonym zakresie.
Decyzja nr 934/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia Komendy Głównej Policji do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy.
Decyzja nr 935/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
269/BłiI/07/MZ.
Decyzja nr 936/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do spraw przygotowania
policyjnego
zabezpieczenia
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”
oraz powołania pełnomocnika do koordynacji
działań Policji w tej sprawie.
Decyzja nr 937/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw
koordynacji rozpoznania, zapobiegania oraz
zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi.
Decyzja nr 938/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy w
ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego – nr sprawy 504/ZSz/CMT/07/HC.
Decyzja nr 939/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
270/Ckt/07/JM.

-2779. Decyzja nr 941/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie współpracy komórek organizacyjnych Komendy Głównej
Policji i obiegu dokumentów związanych z realizacją zadań finansowych z udziałem funduszy Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.
80. Decyzja nr 942/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
81. Decyzja nr 943/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kursu
specjalistycznego dla policjantów przewidzianych
do pełnienia służby we wspólnych punktach kontaktowych w rejonach przygranicznych.
82. Decyzja nr 945/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.
83. Decyzja nr 946/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rozwiązania grupy dochodzeniowo-śledczej.
84. Decyzja nr 947/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
85. Decyzja nr 948/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
86. Decyzja nr 949/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 824/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
250/Cmt/07/MZ.
87. Decyzja nr 950/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr
272/Cmt/07/Emi.
88. Decyzja nr 952/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
89. Decyzja nr 953/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 836 w sprawie powołania komisji
przetargowej
do
postępowania
nr
247/BŁiI/07/BP.
90. Decyzja nr 955/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
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