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ZARZäDZENIE NR 1388 KOMENDANTA GĐÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2009 r.
zmieniajæce zarzædzenie w sprawie szczegóđowych zasad organizacji i zakresu dziađania 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 póļn. zm. 1)) zarzædza siú, co
nastúpuje:
§1
W zarzædzeniu nr 1041 Komendanta Gđównego
Policji z dnia 28 wrzeħnia 2007 r. w sprawie
szczegóđowych zasad organizacji i zakresu dziađania
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135,
z póļn. zm. 2)) wprowadza siú nastúpujæce zmiany:
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Komendant-rektor Wyľszej Szkođy Policji
w Szczytnie na zasadach okreħlonych w przepisach o szkolnictwie wyľszym tworzy, likwiduje
lub przeksztađca jednostki lub komórki organizacyjne wskazane przez statut uczelni.”;
2) w § 14 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „rektorat,”
dodaje siú 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 „poszukiwaē i
identyfikacji osób,” dodaje siú wyrazy „po1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostađy
ogđoszone 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.
Zmiany wymienionego zarzædzenia zostađy ogđoszone
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.

szukiwaē celowych,” oraz po wyrazach
„zwalczania przestúpczoħci pseudokibiców”
dodaje siú przecinek oraz wyrazy „przestúpczoħci nieletnich”,
b) w ust. 5 po wyrazach „ochrony osób zagroľonych” dodaje siú przecinek oraz wyrazy
„poszukiwaē celowych”;
5) w § 21 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „rektorat,”
dodaje siú wyraz „dziekanat,” oraz po wyrazach
„postúpowaē sprawdzajæcych,” dodaje siú wyrazy „bezpieczeēstwa teleinformatycznego,”;
6) w § 28 po pkt 24 dodaje siú pkt 24a w brzmieniu:
„24a) uzgadnianie programów ochrony przewoļników lotniczych, organu zarzædzania
ruchem lotniczym i podmiotu zapewniajæcego meteorologicznæ osđonú lotnictwa
cywilnego, przed aktami bezprawnej ingerencji;”;
7) w § 29 w ust. 1 po pkt 27 dodaje siú pkt 27a
w brzmieniu:
„27a) uzgadnianie programów ochrony lotnisk
i programów ochrony podmiotów prowadzæcych lotniczæ dziađalnoħè gospodarczæ,
przed aktami bezprawnej ingerencji;”.
§2
Zarzædzenie wchodzi w ľycie z dniem podpisania, z wyjætkiem § 1 pkt 1-3 i 5, w czúħci dotyczæcej dziekanatu, które wchodzæ w ľycie z dniem
podpisania z mocæ od dnia 1 paļdziernika 2009 r.
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