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ZARZ DZENIE NR 1388 KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI 

z dnia 20 listopada 2009 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 

szczegó owych zasad organizacji i zakresu dzia ania

komend, komisariatów i innych jednostek organiza-

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

z pó n. zm.2)) wprowadza si  nast puj ce zmiany: 

1) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Komendant-rektor Wy szej Szko y Policji 

w Szczytnie na zasadach okre lonych w przepi-

sach o szkolnictwie wy szym tworzy, likwiduje 

lub przekszta ca jednostki lub komórki organiza-

cyjne wskazane przez statut uczelni.”; 

2) w § 14 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „rektorat,” 

dodaje si  wyraz „dziekanat,”; 

3) w § 15 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sekcji i dziekanatu             – 6;”; 

4) w § 19: 

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „poszukiwa  i 

identyfikacji osób,” dodaje si  wyrazy „po-

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, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,  

poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, 

poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, 

poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, 

poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.
2) Zmiany wymienionego zarz dzenia zosta y og oszone 

w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11,  

poz. 62 i Nr 17, poz. 102 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 13 

i Nr 5, poz. 23.  

szukiwa  celowych,” oraz po wyrazach 

„zwalczania przest pczo ci pseudokibiców” 

dodaje si  przecinek oraz wyrazy „przest p-

czo ci nieletnich”, 

b) w ust. 5 po wyrazach „ochrony osób zagro-

onych” dodaje si  przecinek oraz wyrazy 

„poszukiwa  celowych”; 

5) w § 21 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „rektorat,” 

dodaje si  wyraz „dziekanat,” oraz po wyrazach 

„post powa  sprawdzaj cych,” dodaje si  wy-

razy „bezpiecze stwa teleinformatycznego,”; 

6) w § 28 po pkt 24 dodaje si  pkt 24a w brzmie-

niu:

„24a) uzgadnianie programów ochrony prze-

wo ników lotniczych, organu zarz dzania 

ruchem lotniczym i podmiotu zapewniaj -

cego meteorologiczn  os on  lotnictwa 

cywilnego, przed aktami bezprawnej in-

gerencji;”; 

7) w § 29 w ust. 1 po pkt 27 dodaje si  pkt 27a 

w brzmieniu: 

„27a) uzgadnianie programów ochrony lotnisk  

i programów ochrony podmiotów prowa-

dz cych lotnicz  dzia alno  gospodarcz ,

przed aktami bezprawnej ingerencji;”. 

§ 2 
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisa-

nia, z wyj tkiem § 1 pkt 1-3 i 5, w cz ci dotycz -

cej dziekanatu, które wchodz  w ycie z dniem 

podpisania z moc  od dnia 1 pa dziernika 2009 r. 

Komendant G ówny Policji 

gen. insp. Andrzej Matejuk


