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102 
ZARZ DZENIE NR 1031 KOMENDANTA G!ÓWNEGO POLICJI 

z dnia 14 pa"dziernika 2008 r. 

zmieniaj"ce zarz"dzenie w sprawie szczegó#owych zasad organizacji i zakresu  
dzia#ania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 

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

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

Nr 43, poz. 277, z pó"n. zm.1)) zarz#dza si , co 

nast puje: 

 

§ 1 
W zarz#dzeniu nr 1041 Komendanta G!ównego 

Policji z dnia 28 wrze$nia 2007 r. w sprawie szcze-

gó!owych zasad organizacji i zakresu dzia!ania ko-

mend, komisariatów i innych jednostek organiza-

cyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 oraz 

z 2008 r. Nr 9, poz. 54 i Nr 11, poz. 62) wprowa-

dza si  nast puj#ce zmiany: 

1) u%yte w zarz#dzeniu, w ró%nym przypadku, 

wyrazy „na obszarach wodnych” zast puje si  

u%ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

„na wodach i obszarach przywodnych”; 

2) w § 14 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj# brzmienie: 

„1) w KGP ! jako: biuro (laboratorium, gabinet, 

oddzia!, sztab), zarz#d, wydzia! (redakcja), 

sekcj , referat, ogniwo, kancelari , zespó!, 

podzespó! i stanowisko samodzielne; 

2) w komendzie wojewódzkiej Policji ! jako: wy-

dzia! (laboratorium, sztab), sekcj , izb  dziec-

ka, referat, ogniwo, orkiestr , sekcj  mu-

zyczn#, kancelari , oddzia! kancelarii, zespó!, 

podzespó! i stanowisko samodzielne;”; 

3) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15.1. Okre$la si  normatyw etatowy jedno- 

stki Policji: 

1) komisariatu i komisariatu specjalistyczne-

go Policji    ! 15; 

2) oddzia!u prewencji Policji          ! 240; 

3) samodzielnego pododdzia!u prewencji Po-

licji             ! 115; 

4) samodzielnego pododdzia!u antyterrory-

stycznego Policji   ! 44. 

2. Okre$la si  normatyw etatowy komórki:  

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

     ! 10; 

2) sekcji: 

a) w KGP, komendzie wojewódzkiej Poli-

cji, Wy%szej Szkole Policji w Szczytnie, 

szkole policyjnej i samodzielnym podod-

dziale antyterrorystycznym Policji    ! 6, 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 

og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,  

Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,  

poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, 

poz. 1065. 

b) w komendzie powiatowej Policji, komisa-

riacie i komisariacie specjalistycznym Po-

licji, o którym mowa w § 14 ust. 3  ! 10; 

3) referatu: w KGP, komendzie wojewódz-

kiej Policji, komendzie powiatowej Policji, 

komisariacie i komisariacie specjalistycz-

nym Policji, Wy%szej Szkole Policji w 

Szczytnie i szkole policyjnej    ! 8; 

4) ogniwa: w KGP, komendzie wojewódzkiej 

Policji, komendzie powiatowej Policji, ko-

misariacie i komisariacie specjalistycznym 

Policji, Wy%szej Szkole Policji w Szczytnie 

i szkole policyjnej                             ! 6; 

5) zespo!u i za!ogi     ! 2.  

3. Komórk  mo%na tworzy&, je%eli liczba stano-

wisk policyjnych wynosi dla: 

1) kompanii podzielonej na plutony ! 40 - 120; 

2) plutonu podzielonego na dru%yny ! 13 - 39; 

3) dru%yny         ! 4 - 12; 

4) posterunku Policji     ! 5; 

5) rewiru dzielnicowych     ! 3. 

4. Nie okre$la si  normatywu etatowego jedno-

stek Policji innych ni% wymienione w ust. 1 

oraz komórek: 

1) w KGP ! biura (laboratorium, gabinetu, 

oddzia!u, sztabu), zarz#du, kancelarii i 

podzespo!u; 

2) w komendzie wojewódzkiej Policji ! izby 

dziecka, orkiestry, sekcji muzycznej, kan-

celarii, oddzia!u kancelarii i podzespo!u; 

3) w komendzie powiatowej Policji ! izby 

dziecka, kancelarii i podzespo!u; 

4) w Wy%szej Szkole Policji w Szczytnie ! 

kancelarii; 

5) w szkole policyjnej ! zak!adu, studium, 

wydzia!u realizuj#cego zadania o charakte-

rze dydaktyczno-wychowawczym, biblio-

teki i kancelarii. 

5. Komórk  nie spe!niaj#c# normatywu etato-

wego, o którym mowa w ust. 2 lub o mniej-

szej liczbie stanowisk policyjnych, ni% okre-

$lona w ust. 3, mo%na tworzy&: 

1) w KGP oraz jednostkach Policji wymienio-

nych w § 8 pkt 2 i 3, z wy!#czeniem 

o$rodka szkolenia Policji ! za zgod# Ko-

mendanta G!ównego Policji; 

2) w jednostkach Policji wymienionych w § 9 

oraz § 10 pkt 1 i 2 ! za zgod# komendan-

ta wojewódzkiego Policji.”; 

4) w § 19: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, do-

chodzeniowo-$ledcza, przest pstw nie-

wykrytych, nadzoru, nadzoru nad post -

powaniami przygotowawczymi, techniki 

operacyjnej, obserwacji, wywiadu krymi-

nalnego, analizy kryminalnej, rozpoznania 

i werbunków, werbunkowa, systemu 

meldunku informacyjnego, obs!ugi infor-

macyjnej, laboratorium kryminalistyczne, 

techniki kryminalistycznej, biologii, che-

mii, daktyloskopii, automatycznej identy-

fikacji daktyloskopijnej, mechanoskopii, 

elektrotechniki i elektroniki, bada' doku-

mentów, broni, balistyki, traseologii, ge-

netyki, antroposkopii, technik audiowizu-

alnych, fonoskopii, medycyny s#dowej, 

fotografii, osmologii, przewodników psów 

specjalnych, poszukiwa' i identyfikacji 

osób, statystyki przest pczo$ci, magazyn 

dowodów rzeczowych, mi dzynarodowej 

wspó!pracy Policji, wspólny punkt kontak-

towy;”, 

b) po ust. 3 dodaje si  ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Komórk  o nazwie „przest pstw niewy-

krytych” tworzy si  wy!#cznie jako zespó! 

w komórce o nazwie „kryminalna” lub 

„dochodzeniowo-$ledcza” w komendzie 

wojewódzkiej Policji.”; 

5) w § 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W s!u%bie prewencyjnej Policji oraz s!u%-

bie Lotnictwo Policji, z zastrze%eniem § 18, 

komórki nosz# nazwy: prewencji, prewencji 

kryminalnej, profilaktyki spo!ecznej, wspó!-

pracy z samorz#dami, wykrocze', wywia-

dowcza, patrolowa, interwencyjna lub patro-

lowo-interwencyjna, sztab Policji, stanowisko 

kierowania, zintegrowane stanowisko kiero-

wania, dy%urnych, organizacji s!u%by, zarz#-

dzania kryzysowego, spraw obronnych, ope-

racyjna, operacji policyjnych, negocjacji poli-

cyjnych, antyterrorystyczna, minersko-piro-

techniczna, zabezpieczenia lotniska, ruchu 

drogowego, kontroli ruchu drogowego, ob-

s!ugi zdarze' drogowych, przest pstw w ru-

chu drogowym, zabezpieczenia autostrad, 

dzielnicowych, konwojowa, policji s#dowej, 

ochronna, nieletnich i patologii, izba dziecka, 

przewodników psów s!u%bowych, prewencji 

na wodach i terenach przywodnych, lotnic-

twa Policji, pilotów, techniczna, obs!ugi 

technicznej, konna, post powa' w sprawach 

cudzoziemców, strze%ony o$rodek dla cudzo-

ziemców, pomieszczenie dla osób zatrzyma-

nych, areszt w celu wydalenia, post powa' 

administracyjnych, pozwole' na bro', ochro-

ny osób i mienia, specjalistycznych uzbrojo-

nych formacji ochronnych, ochrony placówek 

dyplomatycznych, prasowo-informacyjna.”, 

b) po ust. 6 dodaje si  ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Komórk  o nazwie „prasowo-informa-

cyjna” tworzy si  wy!#cznie jako stanowisko 

samodzielne w: 

1) komendzie powiatowej Policji; 

2) komendzie rejonowej Policji; 

3) komendzie miejskiej Policji maj#cej siedzi-

b  w mie$cie nieb d#cym miastem wo-

jewódzkim, a tak%e w mie$cie, które nie 

by!o takim miastem przed 1 stycznia 

1999 r.”;  

6) w § 21: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kontroli, kontroli ogólnopolicyjnej, audytu 

i analiz, skarg i wniosków, prawna, kadr, 

spraw osobowych, doboru, rezerwy ka-

drowej, dyscyplinarna, szkolenia, dosko-

nalenia zawodowego, organizacji Policji 

lub organizacyjno-etatowa, mobilizacyjna, 

zarz#dzania jako$ci#, ewidencji, prezydial-

na, rektorat, komunikacji spo!ecznej, pra-

sowa, komunikacji wewn trznej, psycho-

logów, psychologii zarz#dzania zasobami 

ludzkimi, opieki psychologicznej i psycho-

edukacji, psychologii policyjnej stosowa-

nej, audytu wewn trznego, finansów, 

kontroli finansowej, kontroli finansowo- 

-gospodarczej, bud%etu, wydatków oso-

bowych, wydatków rzeczowych, ksi go-

wo$ci, inwentaryzacji, kwatermistrzow-

ska, zaopatrzenia, gospodarki materia!o-

wo-technicznej, administracyjno-gospodar-

cza, transportu, inwestycji, remontów, 

nieruchomo$ci, zamówie' publicznych, in-

tegracji europejskiej i kontaktów mi dzy-

narodowych, funduszy pomocowych, 

uzbrojenia, techniki specjalnej, eksploata-

cji, !#czno$ci, informatyki, administrato-

rów, wsparcia merytorycznego i techno-

logii, obs!ugi systemów informacyjnych, 

teleinformatyki, telekomunikacji, radioko-

munikacji, wsparcia technicznego, poczty 

specjalnej, pomocniczych w z!ów telein-

formatyki, bezpiecze'stwa i higieny pra-

cy, ochrony pracy, ochrony przeciwpo%a-

rowej, wspomagaj#ca, ogólna, mieszka-

niowa, socjalna, medycyny pracy, zabez-

pieczenia medycznego, medyczna, ambu-

latorium, sportowo-szkoleniowa, ochrony 

informacji niejawnych, post powa' spraw-

dzaj#cych, tajna, jawna, obs!ugi kancela-

ryjnej, archiwum, sk!adnica akt, centralna 

sk!adnica uzbrojenia, sk!adnica munduro-

wa, upowszechniania kultury, orkiestra 

reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, 

instrumentów drewnianych, instrumentów 

blaszanych, instrumentów perkusyj-

nych;”, 
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b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Komórk  o nazwie „kontroli ogólnopoli-

cyjnej”, „kontroli finansowo-gospodarczej”, 

„audytu i analiz”, „ochrony pracy” tworzy 

si  wy!#cznie jako komórki ni%szego szcze-

bla w komórce o nazwie „kontroli” w ko-

mendzie wojewódzkiej Policji.”, 

c) po ust. 10 dodaje si  ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Komórk  o nazwie „szkolenia” mo%na 

tworzy& jako komórk  ni%szego szczebla  

w komórce o nazwie „szkolenia i doskonale-

nia zawodowego” w komendzie wojewódz-

kiej Policji.”, 

d) po ust. 17 dodaje si  ust. 18 - 20 w brzmie-

niu: 

„18. Komórk  o nazwie „mobilizacyjna” two-

rzy si  wy!#cznie jako komórk  ni%szego 

szczebla w komórce o nazwie „kadr i szko-

lenia”. 

19. Komórk  o nazwie „komunikacji spo!ecz-

nej” tworzy si  wy!#cznie w komendzie wo-

jewódzkiej Policji oraz w komendzie miejskiej 

Policji maj#cej siedzib  w innym mie$cie, ni% 

wymienione w § 20 ust. 7 pkt 3.  

20. Komórk  o nazwie „komunikacji we-

wn trznej” tworzy si  wy!#cznie jako komór-

k  ni%szego szczebla w komórce o nazwie 

„komunikacji spo!ecznej” lub „prasowa” w 

komendzie wojewódzkiej Policji.”; 

7) w § 29 w ust. 1 w pkt 32 lit. t otrzymuje 

brzmienie: 

„t) zapewnienie obs!ugi prasowej oraz organi-

zowanie kontaktów komendanta wojewódz-

kiego Policji z mediami, a tak%e wykonywa-

nie zada' w zakresie komunikacji wewn trz-

nej,”; 

8) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. 1. Do zakresu dzia!ania komendy powia-

towej Policji nale%y w szczególno$ci: 

1) tworzenie i realizacja, we wspó!dzia!aniu  

z organami samorz#du terytorialnego oraz or-

ganizacjami i instytucjami pozarz#dowymi, 

programów prewencyjnych ukierunkowanych 

na: 

a) zapewnienie osobom zamieszka!ym na 

obszarze powiatu bezpiecze'stwa i po-

rz#dku w miejscach publicznych, 

b) zwalczanie przest pczo$ci, 

c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zja-

wisk patologii spo!ecznej, zw!aszcza 

w$ród dzieci i m!odzie%y, 

d) zapewnienie mieszka'com mo%liwo$ci sy-

gnalizowania lub zg!aszania Policji o zda-

rzeniach i sytuacjach zagra%aj#cych bez-

piecze'stwu ludzi i mienia albo porz#dko-

wi publicznemu, a tak%e stworzenie wa-

runków umo%liwiaj#cych natychmiastow# 

reakcj  Policji na takie sygna!y lub zg!o-

szenia, 

e) organizowanie, koordynowanie i wyko-

nywanie czynno$ci patrolowych, inter-

wencyjnych oraz ochronnych, 

f) edukacja mieszka'ców w zakresie uwa-

runkowa' dotycz#cych utrzymywania po-

rz#dku i bezpiecze'stwa publicznego oraz 

aktywnego udzia!u w przedsi wzi ciach 

profilaktycznych podejmowanych na ob-

szarze powiatu, 

g) kreowanie w spo!eczno$ciach lokalnych 

pozytywnego wizerunku Policji oraz po-

dejmowanych przez Policj  dzia!a' na 

rzecz poprawy bezpiecze'stwa i porz#dku 

publicznego; 

2) wykonywanie czynno$ci operacyjno-rozpoz-

nawczych i dochodzeniowo-$ledczych w celu 

ujawniania przest pstw i sprawnego wykry-

wania ich sprawców, wspó!dzia!aj#c w tym 

zakresie z innymi jednostkami Policji; 

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwa' 

osób i rzeczy, a tak%e identyfikacja osób i 

zw!ok, wspó!dzia!anie w tym zakresie z in-

nymi jednostkami Policji, organami admini-

stracji publicznej i organizacjami spo!ecznymi; 

4) koordynowanie czynno$ci operacyjno-rozpoz-

nawczych i dochodzeniowo-$ledczych po-

dejmowanych przez jednostki Policji nadzo-

rowane przez komendanta powiatowego Po-

licji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia; 

5) realizowanie czynno$ci w zakresie technicz-

nej obs!ugi miejsc zdarze';  

6) organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola 

dzia!a' Policji w zakresie pe!nienia s!u%by 

przez policjantów s!u%by prewencyjnej; 

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowa-

nie funkcjonowania s!u%b dy%urnych w jed-

nostkach Policji nadzorowanych przez ko-

mendanta powiatowego Policji; 

8) planowanie i organizacja dzia!a' w!asnych 

zwi#zanych z realizacj# zada' w zakresie za-

pewnienia porz#dku i bezpiecze'stwa pu-

blicznego podczas organizowanych zgroma-

dze' publicznych, imprez masowych i prote-

stów spo!ecznych; 

9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kon-

trola dzia!a' Policji w zakresie zapobiegania i 

zwalczania wykrocze' oraz wspó!dzia!anie na 

obszarze powiatu w tym zakresie z organami 

ochrony prawnej, administracji publicznej 

oraz organizacjami spo!ecznymi, inicjowanie 

lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i 

$cigania sprawców wykrocze'; 

10) ochrona bezpiecze'stwa ludzi oraz porz#dku 

publicznego w komunikacji publicznej oraz na 

wodach i obszarach przywodnych; 

11) wykonywanie czynno$ci zapewniaj#cych bez-

piecze'stwo i porz#dek w ruchu na drogach 

publicznych przez kierowanie tym ruchem 

oraz jego kontrolowanie; 
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12) realizowanie zada' zwi#zanych z likwidacj# 

skutków zdarze' drogowych oraz zabezpie-

czeniem procesowym $ladów i dowodów; 

13) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpie-

cze'stwa w ruchu drogowym, okre$lanie 

tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej 

polityki przeciwdzia!ania zagro%eniom w ru-

chu drogowym; 

14) edukacja mieszka'ców, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem dzieci i m!odzie%y szkolnej, 

w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, 

wód i terenów przywodnych oraz przeciw-

dzia!ania zagro%eniom w ruchu drogowym, na 

wodach i na tych terenach; 

15) zapewnienie w!a$ciwych warunków opieki 

nad nieletnimi przebywaj#cymi w izbie dziec-

ka oraz realizacja programów wychowaw-

czych; 

16) zapewnienie w!a$ciwych warunków pobytu 

w aresztach w celu wydalenia oraz pomiesz-

czeniach dla osób zatrzymanych; 

17) realizowanie doprowadze' osób oraz wspó!-

dzia!anie w tym zakresie z w!a$ciwymi ko-

mórkami organizacyjnymi KGP, komend# wo-

jewódzk# Policji oraz jednostkami Policji nad-

zorowanymi przez komendanta powiatowego 

Policji; 

18) wspó!dzia!anie w zakresie zapobiegania  

i zwalczania przest pczo$ci z funkcjonuj#cy-

mi na obszarze powiatu organami ochrony 

prawnej, a tak%e wspó!dzia!anie w zakresie 

profilaktyki wychowawczej i edukacji z orga-

nami administracji publicznej, organizacjami 

spo!ecznymi oraz mediami; 

19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz 

rozpoznanych zagro%e' przest pczo$ci#, ze 

szczególnym uwzgl dnieniem zjawisk patolo-

gicznych dotycz#cych dzieci i m!odzie%y; 

20) ocenianie funkcjonowania jednostek Policji 

nadzorowanych przez komendanta powiato-

wego Policji; 

21) podejmowanie dzia!a' w ramach realizacji 

umów i porozumie' mi dzynarodowych  

w zakresie zwalczania przest pczo$ci, mi -

dzynarodowej wspó!pracy policyjnej oraz 

uczestnictwa w mi dzynarodowych organi-

zacjach policyjnych; 

22) planowanie i organizacja dzia!a' w!asnych 

oraz koordynacja dzia!a' jednostek Policji 

nadzorowanych przez komendanta powiato-

wego Policji w warunkach katastrof natural-

nych i awarii technicznych, a tak%e przygo-

towania do wykonywania zada' w warun-

kach konstytucyjnie okre$lonych stanów 

nadzwyczajnych oraz bie%#ce wspó!dzia!anie 

z innymi podmiotami systemu bezpiecze'-

stwa pa'stwa; 

23) prowadzenie post powa' administracyjnych 

w sprawach okre$lonych w ustawach oraz 

rejestracja broni pneumatycznej; 

24) zapewnienie obs!ugi prasowej oraz organizo-

wanie kontaktów komendanta powiatowego 

Policji z mediami, a tak%e wykonywanie za-

da' w zakresie komunikacji wewn trznej; 

25) realizowanie zada' s!u%by wspomagaj#cej Po-

licji na obszarze powiatu przez: 

a) zapewnianie pomocy prawnej komendan-

towi powiatowemu Policji, 
b) przeprowadzanie czynno$ci z zakresu po-

st powania kwalifikacyjnego dla kandyda-

tów do s!u%by w Policji w trybie i na za-

sadach okre$lonych w przepisach w spra-

wie post powania kwalifikacyjnego do 

s!u%by w Policji, 
c) wykonywanie zada' w zakresie spraw 

osobowych policjantów i pracowników 

oraz ich szkolenia i doskonalenia zawo-

dowego, 

d) doskonalenie struktury organizacyjnej ko-

mendy powiatowej Policji oraz jednostek 

Policji nadzorowanych przez komendanta 

powiatowego Policji przez monitorowanie 

i ocen  zastosowanych rozwi#za' organi-

zacyjnych, analizowanie i opiniowanie 

propozycji dotycz#cych zmian struktural-

nych, 

e) opracowywanie projektów decyzji admini-

stracyjnych komendanta powiatowego 

Policji oraz innych rozstrzygni & w spra-

wach okre$lonych odr bnymi przepisami, 

f) wykonywanie zada' z zakresu gospodarki 

finansowej w ramach okre$lonych przez 

dysponenta $rodków bud%etu pa'stwa, 

g) eksploatowanie policyjnego systemu !#cz-

no$ci i informatyki, w tym poczty specjal-

nej, oraz realizacj  us!ug telekomunikacyj-

nych, pocztowych i informatycznych dla 

organów zespolonej administracji rz#do-

wej na podstawie odpowiednich porozu-

mie', 
h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie  

w komendzie powiatowej Policji oraz jed-

nostkach Policji nadzorowanych przez 

komendanta powiatowego Policji !#czno-

$ci i informatyki oraz koordynowanie tych 

systemów we wspó!pracy z w!a$ciw# 

komórk# komendy wojewódzkiej Policji, 

i) zapewnianie niezb dnego zaopatrzenia lo-

gistycznego i technicznego na potrzeby 

komendy powiatowej Policji oraz jedno-

stek Policji nadzorowanych przez komen-

danta powiatowego Policji, 

j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej 

oraz bie%#cej eksploatacji i konserwacji 

obiektów, $rodków transportu i wyposa-
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%enia technicznego, a tak%e realizowanie 

zada' w zakresie spraw socjalnych, 

k) zapewnienie wykonywania zada' z zakre-

su ochrony informacji niejawnych oraz 

danych osobowych w porozumieniu  

z w!a$ciw# komórk# organizacyjn# ko-

mendy wojewódzkiej Policji, 

l) wykonywanie zada' inspektora bezpie-

cze'stwa teleinformatycznego komendy 

powiatowej Policji w porozumieniu z w!a-

$ciw# komórk# organizacyjn# komendy 

wojewódzkiej Policji, 

m) gromadzenie, opracowywanie, zabezpie-

czanie i udost pnianie zasobów archiwal-

nych komendy powiatowej, 

n) wykonywanie zada' w zakresie bezpie-

cze'stwa i higieny s!u%by i pracy, ochrony 

przeciwpo%arowej oraz problematyki me-

dycyny pracy, 

o) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz za!a-

twianie skarg i wniosków. 

2. Obs!ug  prasow# oraz organizowanie kontak-

tów komendanta miejskiego Policji kieruj#ce-

go jednostk# Policji maj#c# siedzib  w mie-

$cie wojewódzkim z mediami zapewnia ko-

mórka w!a$ciwa w sprawach komunikacji 

spo!ecznej albo komórka prasowa  komendy 

wojewódzkiej Policji.”;  

9) w § 32 po ust. 2 dodaje si  ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Za zgod# Komendanta G!ównego Policji  

w doskonaleniu zawodowym organizowanym 

i prowadzonym przez Wy%sz# Szko!  Policji  

w Szczytnie dla policjantów jednostek Policji 

mog# uczestniczy&, w tym tak%e odp!atnie, 

przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych 

realizuj#cych zadania z zakresu ochrony bez-

piecze'stwa i porz#dku publicznego na pod-

stawie pisemnego porozumienia zawartego 

mi dzy Komendantem-rektorem a zaintere-

sowanym podmiotem.”; 

10) w § 33 po ust. 2 dodaje si  ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Za zgod# Komendanta G!ównego Policji  

w doskonaleniu zawodowym organizowanym 

i prowadzonym przez szko!  policyjn# dla po-

licjantów jednostek Policji mog# uczestni-

czy&, w tym tak%e odp!atnie, przedstawiciele 

podmiotów pozapolicyjnych realizuj#cych za-

dania z zakresu ochrony bezpiecze'stwa i po-

rz#dku publicznego na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego mi dzy komendan-

tem szko!y a zainteresowanym podmiotem.”; 

11) w za!#czniku nr 1 pod wzorem karty opisu 

stanowiska pracy w pkt 3 kropk  zast puje si  

$rednikiem i dodaje si  pkt 4 w brzmieniu: 

„4) dla którego karta opisu stanowiska pracy 

zosta!a wprowadzona decyzj# kierownika 

jednostki Policji, a w KGP decyzj# dyrektora 

biura, podpisuje kierownik komórki bezpo-

$rednio podleg!ej temu kierownikowi lub dy-

rektorowi, a w zarz#dzie kierownik komórki 

bezpo$rednio podleg!ej naczelnikowi zarz#du.”. 

 

§ 2 
Komendanci Policji w!a$ciwi do dokonania 

zmian w etatach jednostek Policji dostosuj# struk-

tury organizacyjne jednostek do wymogów okre-

$lonych w zarz#dzeniu oraz dokonaj# zmian w ich 

etatach w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.,  

z wyj#tkiem: 

1) w zakresie utworzenia komórki o nazwie „pra-

sowo-informacyjna” ! komendanci dokonaj# 

tych zmian niezw!ocznie, z moc# od dnia  

1 pa"dziernika 2008 r.; 

2) w zakresie utworzenia komórek o nazwie: „ko-

munikacji spo!ecznej”, „prasowa”, i „komunika-

cji wewn trznej” ! komendanci dokonaj# tych 

zmian w terminie do dnia 31 pa"dziernika 2008 r. 

 
§ 3 

Rozkazy wydane przed wej$ciem w %ycie zarz#-

dzenia zachowuj# moc. 

 
§ 4 

Zarz#dzenie wchodzi w %ycie z dniem podpisa-

nia, z wyj#tkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w %ycie 

z moc# od dnia 1 pa"dziernika 2008 r. 
 
 

Komendant G!ówny Policji 

gen. insp. Andrzej Matejuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


