DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Warszawa, dnia 27 listopada 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
EWA PUDŁO-GRYCZKA; KGP

Poz. 113

Data: 2015-11-27 14:55:28

ZARZĄDZENIE NR 50
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 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 2015 r. poz. 355, z późn.
zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu 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 z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Jeżeli w wyniku naliczenia liczby etatów Policji w województwie zostanie zwiększony udział
procentowy stanowisk policyjnych w korpusie generałów oraz oficerów starszych i młodszych,
określony w ust. 1 pkt 1, komendant wojewódzki Policji obowiązany jest ustalić strukturę etatową
zgodną z proporcją określoną w ust. 1 w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia
organizacyjnego określającego liczbę etatów Policji w województwie.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Proporcję, o której mowa w ust. 1, oraz przepis ust. 2a stosuje się odpowiednio do struktury etatowej
Komendy Stołecznej Policji.”;
2) w § 20 w ust. 1 po wyrazie „konwojowa,” dodaje się wyrazy „obsługi poczty specjalnej,”;
3) w § 21 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Komórkę o nazwie „kontroli ogólnopolicyjnej”, „kontroli finansowo-gospodarczej”, „audytu
i analiz” tworzy się wyłącznie jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „kontroli”
w komendzie wojewódzkiej Policji.”;
4) w § 29 w ust. 1 po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:
„30a) realizowanie zadań poczty specjalnej;”.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217 i 1268.
tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93,
z 2014 r. poz. 24 i 69 oraz z 2015 r. poz. 39.

2) Zmiany
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który
wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Krzysztof GAJEWSKI

