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ZARZĄDZENIE NR 1619 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502,
Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,
poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96,

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Zarządzenie określa:
1) metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich;
2) działania podejmowane przez policjantów na rzecz
małoletnich.
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.
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§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
komendancie wojewódzkim Policji i komendzie
wojewódzkiej Policji – należy przez to rozumieć
także Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji;
komendancie powiatowym Policji i komendzie
powiatowej Policji – należy przez to rozumieć
także komendanta miejskiego Policji i komendę
miejską Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendę rejonową Policji;
komendancie komisariatu Policji i komisariacie
Policji – należy przez to rozumieć także komendanta komisariatu specjalistycznego Policji i komisariat specjalistyczny Policji;
małoletnich – należy przez to rozumieć osoby
przed ukończeniem lat osiemnastu, które nie
zawarły małżeństwa przed ukończeniem tego
wieku i nie mają pełnej zdolności do czynności
prawnych;
nieletnich – należy przez to rozumieć osoby,
o których mowa w art. 1 § 2 pkt 1 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 178), zwanej dalej „upn”;
demoralizacji – należy przez to rozumieć stan
lub proces polegający na przejawianiu przez nieletniego negatywnych zachowań wymienionych
w art. 4 § 1 upn;
czynie karalnym – należy przez to rozumieć
czyn zabroniony przez ustawę, o którym mowa
w art. 1 § 2 pkt 2 upn;
porze nocnej – należy przez to rozumieć czas
pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.

§3
Zadania w zakresie rozpoznawania zjawisk
demoralizacji i przestępczości nieletnich wykonują
w toku codziennej służby policjanci służby prewencyjnej i kryminalnej.
§4
1) Koordynację i nadzór nad realizacją zadań
prewencyjnych określonych w zarządzeniu na
terenie działania komendy wojewódzkiej Policji
sprawuje zastępca komendanta wojewódzkiego
Policji właściwy do spraw służby prewencyjnej.
2) Koordynację i nadzór nad realizacją zadań prewencyjnych określonych w zarządzeniu na terenie
działania komendy powiatowej Policji sprawuje
komendant powiatowy Policji lub jego zastępca
właściwy do spraw służby prewencyjnej.
3) Koordynację i nadzór nad realizacją zadań prewencyjnych określonych w zarządzeniu na terenie
działania komisariatu Policji sprawuje komendant
komisariatu Policji lub jego zastępca właściwy do
spraw służby prewencyjnej.
4) Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań
przez komórkę do spraw nieletnich i patologii
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sprawuje kierownik tej komórki, a w przypadku
samodzielnego stanowiska do spraw nieletnich
i patologii, bezpośredni nadzór sprawuje osoba
wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji.
§5
1. Policjant, który wykonując czynności służbowe
uzyskał informacje o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego lub popełnieniu
przez niego czynu karalnego, ma obowiązek
udokumentowania tej informacji w formie notatki
urzędowej oraz meldunku informacyjnego, jeżeli
obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów
w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów
informacji „System Informacji Operacyjnych”.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 należy
niezwłocznie przekazać komórce do spraw nieletnich i patologii.
3. Kierownik komórki do spraw nieletnich i patologii
lub upoważniona przez niego osoba, która otrzymała notatkę urzędową lub meldunek informacyjny, przekazuje tę notatkę komórce do spraw nieletnich i patologii jednostki organizacyjnej Policji
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
nieletniego, a meldunek informacyjny komórce
właściwej do realizacji informacji.
§6
1. Policjant sporządza protokół zatrzymania nieletniego w przypadku, o którym mowa w art. 40 § 1
upn, gdy należy zatrzymać nieletniego i umieścić:
1) w policyjnej izbie dziecka,
2) w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia w jednostce organizacyjnej
Policji, gdy nieletni znajduje się w stanie po
użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka.
2. Osoby samowolnie przebywające poza zakładem poprawczym lub schroniskiem dla nieletnich umieszcza się w zakładzie lub schronisku,
z którego się oddaliły, a jeśli jest to niemożliwe,
w policyjnej izbie dziecka. Z czynności tej sporządza się protokół zatrzymania nieletniego.
3. Policjant sporządza protokół zatrzymania nieletniego także w przypadku, gdy zrealizował sądowy nakaz zatrzymania i doprowadzenia nieletniego, samowolnie przebywającego poza
młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym lub
młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii. Policjant
przekazuje nieletniego dyrektorowi właściwego
ośrodka, odbierając poświadczenie, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
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Rozdział 2
Zadania Policji
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich
oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
§7
W zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich Policja zobowiązana
jest w szczególności do:
1) wykrywania popełnionych czynów karalnych
i ujawniania nieletnich sprawców oraz wykonywania w tym zakresie czynności wynikających
z art. 37 upn oraz art. 308 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)),
zwanej dalej „kpk”;
2) ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę małoletnich lub wspólnie
z nieletnimi;
3) ujawniania źródeł demoralizacji i przestępczości
nieletnich;
4) ujawniania i rozpoznawania przypadków zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych i podejmowania czynności w stosunku do małoletniego
oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych;
5) przekazywania do sądu rodzinnego informacji
i materiałów w sprawach małoletnich i nieletnich,
wskazujących na potrzebę wszczęcia postępowania przewidzianego w upn lub ustawie z dnia
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73,
poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071
i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626,
Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461,
Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181,
Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169,
poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15,
poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167,
poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20,
poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89,
poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123,
poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162,
Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802,
Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz.
1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237,
poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20,
poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85,
poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178,
Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190,
poz. 1474, Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7,
poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122,
poz. 826, Nr 125, poz. 842.

6)
7)

8)

9)
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(Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.3));
podejmowania działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich;
inicjowania i prowadzenia wspólnie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi działań profilaktycznych zmierzających do zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz innym negatywnym zjawiskom
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących wśród małoletnich;
współdziałania z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych, organizacji społecznych oraz kościołów i związków wyznaniowych
działających na rzecz wspierania małoletnich pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa;
współdziałania z instytucjami i organizacjami
zajmującymi się problematyką małoletnich i nieletnich.

§8
Wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów karalnych i ujawnianie ich sprawców oraz ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją realizowane jest przez prowadzenie rozpoznania środowisk
nieletnich i rodzin dysfunkcyjnych, co do których istnieje podejrzenie występowania zjawisk takich jak:
przestępczość, narkomania, alkoholizm, prostytucja,
przemoc w rodzinie, żebractwo, przynależność do
subkultur lub grup psychomanipulacyjnych.
§9
Działania profilaktyczne Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich
oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym wśród małoletnich realizowane są
w szczególności przez:
1) informowanie władz samorządowych i społeczności lokalnych o występujących na danym terenie zagrożeniach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki małoletnich i nieletnich;
2) inspirowanie lokalnych społeczności do działań
o charakterze prewencyjnym oraz udział przedstawicieli komórek do spraw nieletnich i patologii
w budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i tworzenia programów profilaktycznych;
3) udział w spotkaniach z małoletnimi, rodzicami,
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 317, z 1975 r.
Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r.
Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r.
Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403,
z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188,
z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, z 2007 r. Nr 121,
poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 220, poz. 1431 oraz z 2010 r. Nr 125,
poz. 842.
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pedagogami oraz przedstawicielami innych
podmiotów zajmujących się problematyką zapobiegania patologii społecznej, w tym przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz negatywnym zjawiskom występującym wśród małoletnich;
4) uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem
małoletnich i nieletnich;
5) promowanie wśród małoletnich i nieletnich bezpiecznych oraz społecznie pożądanych zachowań.
§ 10
Działania prewencyjne wobec małoletnich i nieletnich oraz osób wpływających na nich demoralizująco wykonywane są w szczególności przez:
1) patrolowanie oraz obchód:
a) rejonów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
b) miejsc grupowania się małoletnich,
c) miejsc, w których odbywają się imprezy
o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym z udziałem małoletnich;
2) legitymowanie małoletnich pozostających w porze
nocnej bez opieki rodziców lub opiekunów w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się
ofiarami, bądź sprawcami przestępstwa lub wykroczenia, a w uzasadnionych przypadkach, przekazywanie ich rodzicom lub opiekunom, za pisemnym
poświadczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 3;
3) ujawnianie wśród nieletnich przypadków uprawiania prostytucji, sprzedaży i udostępniania alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
4) reagowanie na każdą sytuację mogącą spowodować naruszenie dobra małoletniego.
Rozdział 3
Metody i formy wykonywania zadań przez
policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich
oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
§ 11
Dzielnicowy w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich zobowiązany
jest w szczególności do:
1) uzyskiwania i wymiany z komórką do spraw nieletnich i patologii, w przypadku braku komórki do
spraw przestępczości nieletnich w służbie kryminalnej, informacji o nieletnich sprawcach czynów
karalnych oraz nieletnich, którzy:
a) są organizatorami lub przywódcami grup
przestępczych,

2)

3)

4)
5)
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b) oczekują na umieszczenie w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku socjoterapii, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym, albo wobec
których sąd orzekł umieszczenie w ośrodku
resocjalizacyjnym z warunkowym zawieszeniem na okres próby,
c) przebywają na przepustkach z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, schroniska dla nieletnich lub zakładu poprawczego;
uzyskiwania i wymiany informacji z komórką do
spraw nieletnich i patologii o:
a) nieletnich wykazujących przejawy demoralizacji oraz stwarzających trudności wychowawcze przejawiające się między innymi
ucieczkami z domu,
b) małoletnich, którzy ze względu na środowisko
rodzinne są szczególnie narażeni na demoralizację lub popełnianie czynów zabronionych,
c) rodzinach dysfunkcyjnych oraz sytuacji małoletnich i nieletnich w rodzinach, w których
występuje przemoc;
przeprowadzania
rozmów
profilaktycznoostrzegawczych z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją oraz ich rodzicami, opiekunami, rodzeństwem, rówieśnikami lub osobami dorosłymi
utrzymującymi z nimi kontakty;
uczestniczenia w działaniach profilaktycznych
realizowanych przez komórkę do spraw nieletnich i patologii;
bieżącej współpracy w zakresie, o którym mowa
w pkt 2 z pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi, a także kuratorami sądów rodzinnych.

§ 12
Policjanci wykonujący zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym, policjanci ruchu drogowego
oraz dzielnicowi ujawniają nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wykazujących przejawy demoralizacji w szczególności w przypadkach podejmowanych interwencji dotyczących:
1) popełnionego czynu karalnego;
2) używania alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia;
3) uprawiania prostytucji;
4) żebrania;
5) przebywania na wagarach;
6) palenia wyrobów tytoniowych;
7) posługiwania się wulgaryzmami;
8) przemocy w rodzinie;
9) przebywania małoletnich bez opieki rodziców
lub opiekunów;
10) innych zachowań naruszających zasady współżycia społecznego.
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§ 13
Policjanci służby kryminalnej w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich:
1) ujawniają:
a) nieletnich organizatorów i przywódców grup
przestępczych,
b) sprawców czynów karalnych;
2) rozpoznają:
a) środowiska nieletnich sprawców czynów karalnych,
b) środowiska pełnoletnich dokonujących czynów zabronionych przy współudziale z nieletnimi;
3) współdziałają z komórkami do spraw nieletnich
i patologii w celu wymiany doświadczeń i informacji.
Rozdział 4
Zadania policjantów
komórek do spraw nieletnich i patologii
§ 14
Komórki do spraw nieletnich i patologii wykonują zadania w zakresie przedsięwzięć prewencyjnych
podejmowanych na rzecz zapobiegania niedostosowaniu społecznemu oraz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, a także nadzorują pracę komórek do spraw nieletnich i patologii
w jednostkach organizacyjnych Policji niższego
szczebla.
§ 15
Do zadań komórki do spraw nieletnich i patologii
komendy wojewódzkiej Policji w szczególności
należy:
1) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez komórki do spraw nieletnich
i patologii funkcjonujące na obszarze działania
komendy wojewódzkiej Policji oraz określanie
zasad współpracy w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich komórek i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na tym obszarze;
2) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ukierunkowanych na
zapobieganie przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących
wśród małoletnich i nieletnich;
3) utrzymywanie kontaktu z sądami rodzinnymi,
organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
4) identyfikowanie i analizowanie bieżących zagrożeń oraz występujących zjawisk patologii społecznej na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji;
5) dokonywanie sprawdzenia realizacji zadań komórek do spraw nieletnich i patologii jednostek
organizacyjnych Policji, funkcjonujących na ob-
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szarze działania komendy wojewódzkiej Policji
oraz sporządzanie z tych czynności informacji,
którą przekazuje się właściwemu przełożonemu;
6) sporządzanie, w razie potrzeby, analizy uwzględniającej w szczególności:
a) rozmiary, strukturę i uwarunkowania przestępczości nieletnich,
b) rozmiary i uwarunkowania demoralizacji nieletnich, przejawiające się zwłaszcza ucieczkami
z domów rodzinnych, placówek opiekuńczowychowawczych, schronisk dla nieletnich
i zakładów poprawczych,
c) inicjatywy własne oraz przedsięwzięcia realizowane we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
§ 16
Do zadań komórki do spraw nieletnich i patologii
komendy powiatowej Policji w szczególności należy:
1) ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wykazujących przejawy demoralizacji,
a w przypadku braku w strukturach służby kryminalnej komórki do spraw przestępczości nieletnich,
także wykonywanie czynności wynikających
z art. 37 upn i art. 308 kpk;
2) realizacja przedsięwzięć w zakresie zapobiegania
demoralizacji i przestępczości nieletnich;
3) inicjowanie i udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa środowisk lokalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem przestępczości i demoralizacji
nieletnich oraz patologii społecznej;
4) współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami
i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką małoletnich
i nieletnich oraz samorządami lokalnymi;
5) przekazywanie informacji o nieletnich sprawcach czynów karalnych oraz zagrożonych demoralizacją dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w którym nieletni zamieszkuje;
6) współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających
demoralizująco na małoletnich i nieletnich;
7) zapewnienie przepływu informacji o nieletnich zagrożonych demoralizacją między poszczególnymi
komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji;
8) prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych
podjętych w sprawach małoletnich i nieletnich,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
zarządzenia;
9) pisemne zawiadamianie rodziców lub opiekunów
prawnych małoletniego o fakcie legitymowania
go przez Policję, ponieważ pozostawał w porze
nocnej bez opieki rodziców lub opiekunów
w miejscu i okolicznościach, w których mógł
stać się ofiarą, bądź sprawcą przestępstwa lub
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wykroczenia, gdy nie został przekazany rodzicom lub opiekunom prawnym. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do zarządzenia;
10) koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w jednostkach
organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania komendy powiatowej Policji;
11) dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku,
sprawdzenia realizacji zadań komórek do spraw
nieletnich i patologii oraz osób wykonujących
zadania na samodzielnym stanowisku do spraw
nieletnich i patologii w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania komendy powiatowej Policji oraz sporządzanie z tych czynności informacji, którą przekazuje
się właściwemu przełożonemu.
§ 17
Komórki do spraw nieletnich i patologii komisariatu Policji oraz osoby wykonujące zadania na samodzielnym stanowisku do spraw nieletnich i patologii realizują w szczególności zadania, o których
mowa w §16 pkt 1-9.
§ 18
W ramach realizacji zadań, o których mowa
w zarządzeniu, komórki do spraw nieletnich
i patologii oraz osoby wykonujące zadania na samodzielnym stanowisku do spraw nieletnich i patologii
prowadzą dokumentację, która w szczególności
obejmuje:
1) wykaz czynności profilaktycznych podjętych
w sprawach małoletnich i nieletnich;
2) dokumenty ze współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

3) dokumenty ze szkoleń policjantów obejmujących problematykę małoletnich i nieletnich;
4) dokumenty z czynności, o których mowa
w §15 pkt 5 i §16 pkt 11.
§ 19
Sprawozdawczość dotycząca realizowanych
przez Policję zadań w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich prowadzona jest zgodnie z przepisami w sprawie planowania
strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy
Policji.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 20
Traci moc zarządzenie nr 590 Komendanta
Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez
policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Dz. Urz. KGP
Nr 20, poz. 107 i z 2004 r. Nr 13, poz. 67).
§ 21
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia
2010 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Załączniki do zarządzenia nr 1619
Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 listopada 2010 r.
Załącznik nr 1
„WZÓR”

................................................
(stempel nagłówkowy, l.dz.)

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

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

imię, nazwisko osoby odbierającej małoletniego/ nieletniego

miejscowość, data

...........................................................
adres zamieszkania

...........................................................
nr tel. kontaktowego

POŚWIADCZENIE
Potwierdzam przejęcie mojego/ mojej* ..............................................................................................
(syna/córki/podopiecznego (-ej)/wychowanka (-i)* – imię i nazwisko dziecka)

od policjantów z ..................................................... w ...................................................................
(nazwa jednostki)

(miejscowość)

w dniu .............................................................. o godzinie ...............................
Zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana z przyczynami i okolicznościami podjęcia interwencji Policji
wobec mojego (-j) syna/córki/podopiecznego (-j)/wychowanka (-i)*.
Uwagi:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................
(czytelny podpis osoby odbierającej)

*

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
„WZÓR”
...........................................................
(stempel nagłówkowy, l.dz.)

WYKAZ CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNYCH PODJĘTYCH
W SPRAWACH MAŁOLETNICH/NIELETNICH*

Lp.

Data

Opis czynności

Uwagi

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
„WZÓR”
......................................................
(stempel nagłówkowy, l.dz.)

Drodzy Rodzice/Opiekunowie* !
1. W trosce o dobro i bezpieczeństwo Państwa dziecka informujemy, że w dniu ................................ r.
o godz. .............. Państwa syn/córka/podopieczny (-a)/wychowanek (-ka)* ..........................................
....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

Przebywał/a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(określić miejsce, okoliczności)

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Państwa o dołożenie wszelkich starań, aby podobna sytuacja się
nie powtórzyła.
.........................................................................
(podpis kierownika jednostki/osoby upoważnionej)

*

niepotrzebne skreślić
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65
DECYZJA NR 270 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126,
poz. 877 i Nr 221, poz. 1644 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1116) postanawia się, co następuje:

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.
§3
Uchyla się decyzję nr 959 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie programu
kursu specjalistycznego dla dzielnicowych (Dz. Urz.
KGP z 2008 r. Nr 2, poz. 18).

§1
Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych, stanowiący załącznik
do decyzji.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

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

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 281 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania audytu strategicznego
stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych
lub Strategiach Wojewódzkich 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 późn. zm.4)) postanawia się, co następuje:
§1
Decyzja określa szczegółowe zasady przeprowadzania audytu strategicznego stanu realizacji
zadań zawartych w dokumentach planistycznych
lub Strategiach Wojewódzkich Policji, o którym
mowa w § 20 ust. 1 zarządzenia nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4,
poz. 13), zmienionego zarządzeniem nr 1488 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września
2010 r., zwanego dalej „audytem”.
4)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz w 2007 r.
Nr 13, poz. 101.

§2
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) jednostka Policji – komendę wojewódzką Policji
lub Komendę Stołeczną Policji;
2) komórka organizacyjna KGP – biuro lub równorzędną komórkę organizacyjną Komendy Głównej
Policji;
3) kierownik – komendanta jednostki Policji lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej
Policji.
§3
1. Audyt przeprowadzany jest w siedzibie jednostki Policji lub komórki organizacyjnej KGP, zwanych dalej „audytowaną jednostką”. W uzasadnionych przypadkach czynności audytowe mogą
być prowadzone również w siedzibie innej jednostki Policji.
2. Audyt przeprowadza zespół, zwany dalej „zespołem audytowym”, którym kieruje audytor
wiodący.
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§4
1. Audytora wiodącego oraz skład zespołu audytowego wyznacza każdorazowo Dyrektor Biura
Kontroli Komendy Głównej Policji, zwanej dalej
„KGP”.
2. Dyrektor Biura Kontroli KGP może wystąpić do
kierownika z wnioskiem o wyznaczenie pracownika lub funkcjonariusza do udziału w audycie
w charakterze eksperta, jeżeli jego udział jest niezbędny z uwagi na posiadaną wiedzę specjalistyczną.
§5
1. Dyrektor Biura Kontroli KGP, nie później niż na
14 dni przed rozpoczęciem audytu, zawiadamia
kierownika audytowanej jednostki w formie pisemnej o zakresie audytu oraz planowanym
terminie jego przeprowadzenia.
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
może być dołączony wykaz informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu, które audytowana jednostka powinna przekazać do Biura
Kontroli KGP we wskazanym terminie.
§6
Kierownik audytowanej jednostki obowiązany
jest do:
1) zapewnienia zespołowi audytowemu warunków
niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia
audytu, w tym dostępu do pomieszczeń audytowanej jednostki;
2) niezwłocznego przedstawiania na żądanie audytora dokumentów i materiałów objętych audytem;
3) terminowego udzielania audytorom informacji
w zakresie objętym audytem;
4) sporządzania, na wniosek audytora, niezbędnych do zabezpieczenia dowodów z audytu,
uwierzytelnionych odpisów oraz wyciągów
z dokumentów.
§7
Audytor wiodący, który w czasie wykonywania
obowiązków służbowych, poweźmie informację
o zaistnieniu sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo powstania szkody w mieniu znacznej wartości, niezwłocznie informuje o tym kierownika audytowanej
jednostki w celu zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu lub powstaniu szkody.
§8
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zespół audytowy w terminie do 10 dni roboczych od
zakończenia audytu w audytowanej jednostce,
wypełnia arkusz spostrzeżeń lub niezgodności,
zwany dalej „arkuszem”, do którego w szczególności wpisuje:
1) informacje o działaniach lub zaniechaniu działań, które należy uznać za niezgodne z pra-

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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wem, niegospodarne, nieefektywne, niecelowe lub nierzetelne;
2) informacje o działaniach niespełniających
wymagań własnych audytowanej jednostki,
w szczególności wynikających z aktów kierowania lub poleceń służbowych;
3) zalecenia dotyczące możliwości wprowadzenia poprawy lub zmiany sposobu prowadzenia procesu, działania lub czynności.
Arkusz, zatwierdzony przez Dyrektora Biura
Kontroli KGP, przesyła się do audytowanej jednostki, celem zajęcia przez jej kierownika stanowiska, co do wskazanych spostrzeżeń lub
niezgodności oraz proponowanych zaleceń.
Kierownik audytowanej jednostki w terminie do
10 dni roboczych liczonych od daty otrzymania
arkusza, przesyła swoje stanowisko do Biura
Kontroli KGP.
W przypadku zgłoszenia przez kierownika, o którym mowa w ust. 3, pisemnych zastrzeżeń do informacji zawartych w arkuszu, audytor wiodący
obowiązany jest dokonać ich analizy, a w przypadku zaistnienia potrzeby, dokonać dodatkowych
ustaleń.
W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 audytor wiodący
koryguje lub uzupełnia zapisy w arkuszu.
W przypadku stwierdzenia niezasadności zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 audytor wiodący
zobowiązany jest uargumentować w formie zapisu
w arkuszu, utrzymanie pierwotnie wskazanego
stanowiska.
Brak stanowiska, o którym mowa w ust. 3, nie
wstrzymuje realizacji kolejnych czynności audytowych, a fakt ten odnotowuje się w raporcie
z audytu.
Wzór arkusza spostrzeżeń lub niezgodności stanowi załącznik do decyzji.

§9
Po przeanalizowaniu stanowiska, zajętego przez
kierownika audytowanej jednostki, sporządzany
jest raport z audytu, w terminie do 10 dni roboczych liczonych od daty wpływu stanowiska.
§ 10
Raport z audytu zawiera w szczególności:
1) nazwę audytowanej jednostki;
2) streszczenie dotyczące najistotniejszych spostrzeżeń i zaleceń;
3) podstawę prawną audytu;
4) zakres audytu oraz termin jego przeprowadzenia;
5) podstawowe informacje dotyczące struktury
organizacyjnej i stanu etatowego audytowanej
jednostki;
6) zastosowane metody i techniki audytu;
7) znaczenie użytych w raporcie terminów i skrótów;
8) ocenę obszarów poddanych audytowi;
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9) arkusz wraz z uzasadnieniem oceny wyrażonej
przez audytorów, w tym ustalenia i informacje
o których mowa w § 8 ust. 4-7;
10) wnioski;
11) podsumowanie.
§ 11
Raport z audytu Dyrektor Biura Kontroli KGP
przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do akceptacji.
1.

2.

§ 12
W przypadku gdy wnioski zawarte w raporcie
uzasadniają potrzebę zaplanowania i przeprowadzenia działań naprawczych, kierownik audytowanej jednostki opracowuje plan naprawczy na
podstawie zaakceptowanego przez Komendanta
Głównego Policji raportu z audytu.
W planie naprawczym opisuje się działania
prowadzone w celu usunięcia stwierdzonej
niezgodności, w szczególności wskazuje się

3.
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terminy realizacji poszczególnych zadań oraz
osoby odpowiedzialne.
Plan naprawczy, o którym mowa w ust. 1,
kierownik audytowanej jednostki w terminie
do 30 dni roboczych liczonych od daty wpływu raportu o którym mowa w § 10, przesyła
do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli KGP.

§ 13
Traci moc decyzja nr 176 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych zasad przeprowadzania audytu realizacji strategii i planów pracy.
§ 14
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 października 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego
w zakresie ruchu drogowego
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126,
poz. 877, Nr 221, poz. 1644 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1116) postanawia się, co następuje:

(Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 186 oraz z 2008 r. Nr 19
poz. 115) załącznik otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej decyzji.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W decyzji nr 873 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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WYTYCZNE NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie postępowania z wycofanym z eksploatacji
sprzętem niejawnego systemu łączności telegraficznej, jego dokumentacją
oraz dokumentami szyfrowymi
Wprowadzam na użytek służbowy w jednostkach
organizacyjnych Policji poniższe wytyczne w sprawie postępowania z wycofanym z eksploatacji
sprzętem niejawnego systemu łączności telegraficznej, zwanego dalej „systemem”, jego dokumentacją
oraz dokumentami szyfrowymi:

elektronicznych.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, należy zobowiązać do zabrania własnym transportem
składników rzeczowych systemu i dokonania ich
złomowania bez konieczności wykorzystania
środków finansowych z budżetu Policji.

§1
1. Jednostki organizacyjne Policji mogą dokonać
nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych systemu w sposób zgodny z § 38 ust. 1-6
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanego dalej
„rozporządzeniem”.
2. Likwidację składników rzeczowych systemu przeprowadza się na zasadach określonych w § 42
ust. 1-5 rozporządzenia.
3. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
o którym mowa w § 42 ust. 6 rozporządzenia,
musi posiadać koncesję na utylizację odpadów

§2
1. Dokumentację dotyczącą pracy oraz wycofania
z eksploatacji składników rzeczowych systemu,
jako zbiorcze zakończenie sprawy, archiwizuje
się zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 93
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego
rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. MSWiA
z 2008 r. Nr 1, poz. 1) z symbolem 285, przy
czym kategorie archiwalne nadaje się zgodnie
z przypisaniem dla komórki macierzystej (B20)
lub innej (BC).
2. W przypadku dokumentacji zarchiwizowanej,
o której mowa w ust. 1, spełniającej wymagania
określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
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z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.1)), archiwum właściwej jednostki organizacyjnej Policji
powiadamia właściwy miejscowo oddział Instytutu Pamięci Narodowej o przyjęciu do zasobu
archiwalnego
tego
rodzaju
dokumentacji,
w przypadku gdy została wytworzona przed
dniem 31 lipca 1990 r.
3. Jeden egzemplarz protokołu brakowania akt zarchiwizowanej dokumentacji niearchiwalnej systemu lub informację (kopię spisu) o przekazaniu
do IPN dokumentacji z zasobu archiwalnego,
o której mowa w ust. 2, archiwum właściwej
jednostki organizacyjnej Policji przesyła do Wydziału – Główne Archiwum Policji Biura Ochrony
Informacji Niejawnych KGP, który przekazuje
powyższe dokumenty do Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zgodnie z pismem
z dnia 22 kwietnia 2010 r. (N-4640/2010)
Zastępcy Dyrektora DBTI ABW, zwanego dalej
„pismem DBTI ABW”.
§3
1. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie
Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt.:
„Szczegółowe zalecenia dotyczące ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznych
(wersja 1.4)” [Warszawa – grudzień 2006 r.,
N-IV-715/2006], dokumenty szyfrowe przynależne do systemu, zwane dalej „dokumentami”,
powinny być zniszczone przez pocięcie na paski
lub kawałki, spalenie, albo przekształcenie
w miazgę lub sproszkowanie, a powstałe pozostałości powinny uniemożliwić odtworzenie lub
1)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561,
Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178,
poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522 i Nr 94,
poz. 602.
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rozpoznanie informacji niejawnych zawartych
w tych dokumentach.
2. Dokumenty należy ciąć w urządzeniach niszczących posiadających tzw. „poziom zabezpieczeń 5”
(wg normy DIN 32757-1), co oznacza konieczność wytworzenia pasków o długości ≤ 13 mm
i szerokości ≤ 0,8 mm lub fragmentów o powierzchni ≤ 10 mm2.
3. Zaleca się, aby pozostałości z procesu niszczenia
w urządzeniach niszczących dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały wymieszane
z makulaturą z miejscowego oddziału Kancelarii
Tajnej i zutylizowane w sposób przyjęty w tej
Kancelarii Tajnej.
4. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia dokumentów szyfrowych jednostka organizacyjna Policji przesyła do Wydziału Utrzymania Systemów
Teletransmisyjnych Biura Łączności i Informatyki
Komendy Głównej Policji, gdzie powstanie zbiorczy protokół zniszczenia dokumentów, który zostanie następnie przesłany do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie z pismem DBTI
ABW.
§4
Osoby wykonujące czynności oraz prace dotyczące postępowania z wycofanymi z eksploatacji
składnikami rzeczowymi systemu, jego dokumentacją oraz dokumentami szyfrowymi, zobowiązane są
do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu tych czynności oraz prac.
§5
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 11
1-18.

Zarządzenia nr 1489/2010 do nr
1506/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 września 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
19. Zarządzenie nr 1507/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 4 października
2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia
materiałów
operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
20-21. Zarządzenia nr 1508/2010 do nr
1509/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 października 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
22-32. Zarządzenia nr 1510/2010 do nr
1520/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 października 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
33. Zarządzenie nr 1521/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 12 października
2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia
materiałów
operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
34-53. Zarządzenia nr 1522/2010 do nr
1541/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 października 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
54-61. Zarządzenia nr 1542/2010 do nr
1549/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 października 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
62-82. Zarządzenia nr 1550/2010 do nr
1570/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 października 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
83-119. Zarządzenia nr 1571/2010 do nr
1607/2010 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 października 2010 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

120. Zarządzenie nr 1608/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 18 października
2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
121. Zarządzenie nr 1609/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 19 października
2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
122. Zarządzenie nr 1610/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 19 października
2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
123. Zarządzenie nr 1611/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
124. Decyzja nr 268pf/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie powołania zespołu do wyboru
wykonawcy oraz dokonania zakupu Systemu
Uprawnionego Monitoringu Nowej Generacji.
125. Decyzja nr 269/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie upoważnienia do wykonywania
niektórych czynności w zakresie realizacji
obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez policjantów pełniących służbę
oraz pracowników zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji.
126. Decyzja nr 271/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Policji do podpisania
umowy dotyczącej realizacji jakościowego
badania (FGI) na temat poczucia bezpieczeństwa i największych zagrożeń w miejscach
publicznych i miejscach zamieszkania w dużych miastach Polski.
127. Decyzja nr 272/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 października 2010 r.
w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
128. Decyzja nr 273/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
129. Decyzja nr 274/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu Biura
Logistyki Policji KGP.
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130. Decyzja nr 275/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej zapasu magazynu Biura
Logistyki Policji KGP.
131. Decyzja nr 276/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru
przedmiotu zamówienia.
132. Decyzja nr 277/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Naczelnika Zarządu w Gdańsku
Centralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji.
133. Decyzja nr 278/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do
Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości
Kryminalnej Zarządu w Gdańsku Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
134. Decyzja nr 279/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie nadzorującego służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.
135. Decyzja nr 280/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej
czynności wynikające z przepisów w sprawie
Biuletynu Informacji Publicznej.
136. Decyzja nr 282/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do
opracowania projektu zasad naliczeń etatowych w Policji.
137. Decyzja nr 283/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi policjantów
w ramach wykonywania konwojów zagranicznych.
138. Decyzja nr 284/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
139. Decyzja nr 285/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie składania oświadczeń woli w imieniu Komendanta Głównego
Policji w sprawach cywilnoprawnych.

140. Decyzja nr 286/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia do
wydawania decyzji oraz załatwiania niektórych innych spraw w zakresie gospodarki
mieszkaniowej.
141. Decyzja nr 287/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy
operacyjno-procesowej.
142. Decyzja nr 288/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Naczelnika Wydziału w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji.
143. Decyzja nr 289/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
144. Decyzja nr 290/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci dowodów rzeczowych przekazanych
postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji.
145. Decyzja nr 291/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Zarządu
w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji.
146. Decyzja nr 292/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie upoważnienia policjantów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej
Policji do żądania niezbędnej pomocy oraz
zwracania się o niezbędną pomoc do instytucji państwowych organów administracji publicznej, jednostek gospodarczych oraz organizacji społecznych.
147. Decyzja nr 293/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do udziału
w kursie specjalistycznym dla policjantów –
ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych.
148. Decyzja nr 294/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r. zmie-
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niająca decyzję w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika
Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gdańsku
Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 295/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji niektórych zadań w zakresie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażona jest Komenda Główna Policji.
Decyzja nr 296/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu
do realizacji projektów w ramach II naboru
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Decyzja nr 297/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru
przedmiotu zamówienia.
Decyzja nr 298/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru
przedmiotu zamówienia.
Decyzja nr Z-299/Z-213/2010 Komendanta
Głównego Policji i Komendanta Głównego
Straży Granicznej z dnia 18 października
2010 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Straży Granicznej i Policji.
Decyzja nr 300/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału
Organizacji Systemów Teleinformatycznych
Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji.
Decyzja nr 301/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Obsługi
Końcowego Użytkownika Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 302/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 303/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Naczelnika Wydziału w Poznaniu
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Zarządu I Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 304/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 305/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Lublinie Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 306/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Poznaniu Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 307/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału w Płocku
Zarządu w Warszawie Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 308/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji
Zabezpieczeń Zarządu Ochrony Świadka
Koronnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 309/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie upoważnienia do wykonywania
niektórych zadań z zakresu gospodarowania
składnikami majątku ruchomego w imieniu
Komendanta Głównego Policji.
Decyzja nr 311/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 312/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału do
Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Eko-
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nomicznej Zarządu w Rzeszowie Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 313/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie powołania zespołu do przygotowania przekształcenia gospodarstw pomocniczych jednostek organizacyjnych Policji
oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w instytucję gospodarki budżetowej „Centrum Usług Logistycznych”
z wykorzystaniem mienia części likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
niektórych zasobów państwowych jednostek
budżetowych resortu spraw wewnętrznych
i administracji.
Decyzja nr 314/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza
Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta
Głównego Policji do podejmowania decyzji
oraz wykonywania określonych czynności
w imieniu Komendanta Głównego Policji
w zakresie spraw osobowych policjantów.
Decyzja nr 315/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 października 2010 r.
w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza
Szwajcowskiego, I Zastępcy Komendanta
Głównego Policji do załatwiania w imieniu
Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie.
Decyzja nr 316/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.

170.

171.

172.

173.

w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 317/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 318/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Porozumienie z dnia 5 października 2010 r.
między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Republiki Litewskiej w sprawie wykonywania
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej
o współpracy w zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej i innych przestępstw oraz
współdziałaniu na terenach przygranicznych,
podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.
Porozumienie z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony
Rządu i Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, asystentów tych osób, dyrektorów biur poselskich oraz pracowników
biur poselskich i placówek partii politycznych, a także ochrony tych biur i placówek.
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