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DECYZJA NR 189 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowego systemu oceny efektywności i skuteczności
komend wojewódzkich Policji

§ 1
Wprowadza się „Pilotażowy system oceny efek-

tywności i skuteczności komend wojewódzkich Poli-
cji”, zwany dalej „Systemem oceny KWP”, stanowią-
cy załącznik do decyzji.

§ 2
1. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy

Głównej Policji porówna efektywność i skutecz-
ność pracy komend wojewódzkich Policji za okres
pierwszego kwartału 2006 r. w sposób określony
w Systemie oceny KWP.
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2. Zadanie określone w ust. 1 zostanie wykonane do
dnia 28 kwietnia 2006 r., a wyniki niezwłocznie
przekazane komendantom wojewódzkim Policji
oraz Komendantowi Stołecznemu Policji.

§ 3
1. Komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant

Stołeczny Policji przeprowadzą analizę zasad oce-
ny pracy określonych w Systemie oceny KWP,
opierając się na porównaniu, o którym mowa
w § 2 ust. 1.

2. Komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant
Stołeczny Policji przekażą, do dnia 15 maja 2006 r.,

wnioski i uwagi z analizy, o której mowa w ust. 1,
Przewodniczącemu Zespołu do opracowania zasad
oceny jednostek Policji, powołanego decyzją nr 688
Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia
2005 r. w sprawie powołania zespołu do opraco-
wania zasad oceny jednostek Policji.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Załącznik do decyzji do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

Załącznik
do decyzji nr 189
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 marca 2006 r.

PILOTAŻOWY SYSTEM OCENY EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI
KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI

I. WSTĘP

Zgodnie z głównym celem wynikającym z ustawy (art. 1 ust. 1 ustawy o Policji) Policja przeznaczona jest do
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wynika z niego, iż
zasadniczym kierunkiem pracy Policji winno być ograniczenie zagrożenia stania się ofiarą przestępstwa lub wy-
kroczenia.

W związku z powyższym, oceniając efektywność pracy jednostek Policji, główny nacisk powinien zostać po-
stawiony na skalę zagrożenia przestępczością pospolitą.

Tworząc system ocen, należy pamiętać, iż tylko klarowny i posługujący się nieliczną bazą danych jest w sta-
nie przynieść pokładane w nim zadania. Głównym zadaniem systemu winno być sprawdzenie realizacji kierun-
ków, jakie wytyczono jednostkom Policji.

II. ZAŁOŻENIA SYSTEMU

System obejmuje ocenę efektywności i skuteczności pracy jednostek KWP w zakresie jej aktywności ze-
wnętrznej, której podstawę analityczną stanowią wyniki zawarte w biuletynie statystycznym KGP.

1. Obszary aktywności podlegające ocenie:
1) System zakłada ocenę KWP na podstawie dynamiki zagrożenia wybranymi kategoriami przestępstw i wy-

kroczeń oraz na podstawie wybranych wskaźników wykrywalności. Do obszarów podlegających ocenie
zalicza się:
– przestępczość rozbójniczą;
– kradzieże cudzej rzeczy i kradzieże – art. 119 kw;
– kradzieże z włamaniem;
– uszkodzenia mienia i uszkodzenia – art. 124 kw;
– bójki i pobicia.

2) W systemie ujęto ponadto ocenę w zakresie:
– redukcji ofiar śmiertelnych wypadków drogowych;
– zagrożenia przestępczością narkotykową.
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2. Parametry służące do dokonania oceny:
1) Dynamika przestępstw i wykroczeń:

– liczona jest w odniesieniu do postępowań wszczętych na 100 tys. mieszkańców;
– wartość progową dla przestępstw ustalono jako wartość średniej analogicznego okresu z ostatnich

dwóch lat w danym województwie;
– wartość progową dla wykroczeń ustalono jako poziom analogicznego okresu roku ubiegłego w danym

województwie;
– dane dotyczące przestępstw naliczane są na podstawie biuletynu statystycznego KGP;
– dane dotyczące wykroczeń naliczane są na podstawie informacji zawartych w STP-7B.

2) Wskaźniki wykrywalności:
– wartość progową dla przestępstw ustalono jako wartość średniej analogicznego okresu ostatnich

dwóch lat;
– wartość progową wykroczeń ustalono jako poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

3) Narkomania:
– liczona jest w odniesieniu do postępowań wszczętych na 100 tys. mieszkańców;
– wartość progową dla przestępstw ustalono jako wartość średniej analogicznego okresu z ostatnich

dwóch lat w danym województwie.
4) Redukcja liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych:

– wartość progową ustalono jako liczbę ofiar śmiertelnych w odniesieniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego.

3. Zasady naliczeń:
1) za uzyskanie wartości progowej otrzymuje się 50% max. liczby punktów do uzyskania w ocenianym ob-

szarze;
2) w przypadku województw, które posiadają wyniki lepsze od średniej krajowej w zakresie przestępczości

rozbójniczej, kradzieży rzeczy, kradzieży z włamaniem oraz bójek i pobić za uzyskanie wartości progowej
nalicza się 60% max. liczby punktów możliwych do uzyskania w ocenianym obszarze;

3) ocena Komend Wojewódzkich dokonywana jest w systemie kwartalnym;
4) ocena Komend Wojewódzkich dokonywana jest nienarastająco, przy czym możliwe będzie porównywa-

nie wyników w systemie narastającym;
5) zasady oceny preferują zmniejszenie dynamiki zdarzeń (tak przestępstw, jak i wykroczeń). Dynamice

zdarzeń przyznano 59% całości oceny;
6) wskaźniki wykrywalności stanowią 32% oceny;
7) redukcja ofiar wypadków śmiertelnych stanowi 5% oceny;
8) narkomania stanowi 4% oceny;
9) poszczególnym kategoriom przestępstw i wykroczeń przyznano wagę, która jest opisana w tabeli nr 1;

10) w zależności od przyznanej wagi oraz wzrostu czy spadku dynamiki lub wskaźnika wykrywalności KWP
otrzymuje określoną wartość punktową od punktu progowego (tabela nr 2).

4. Uwagi:
– system oceny nie wymaga wprowadzenia żadnych dodatkowych tabel statystycznych;
– konieczne jest dokonanie zmian układu Biuletynu Statystycznego KGP.

TABELA nr 1 – Wartości punktowe

NAZWA KATEGORII PUNKTY
ZA DYNAMIKĘ

PUNKTY
ZA SKUTECZNOŚĆ

SUMA
PUNKTÓW

UDZIAŁ %
DO OGÓŁU

Przestępczość rozbójnicza od 0 do 16 od 0 do 6 od 0 do 22 22%
Kradzieże rzeczy od 0 do 12 od 0 do 6 od 0 do 18 18%

Kradzieże – art. 119 kw od 0 do 12 od 0 do 6 od 0 do 18 18%
Kradzieże z włamaniem od 0 do 8 od 0 do 8 od 0 do 16 16%

Uszkodzenia mienia od 0 do 4 od 0 do 2 od 0 do 6 6%
Uszkodzenia – art. 124 kw od 0 do 4 od 0 do 2 od 0 do 6 6%

Bójki i pobicia od 0 do 3 od 0 do 2 od 0 do 5 5%
Ofiary śmiertelne

wypadków drogowych od 0 do 5 xxxxxxxx od 0 do 5 5%

Narkotyki od 0 do 4 xxxxxxxx od 0 do 4 4%
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TABELA nr 2 – Współczynnik zmienności

NAZWA KATEGORII DYNAMIKA – ZMIANA, CO SKUTECZNOŚĆ – ZMIANA, CO

Przestępczość rozbójnicza 2,5% 2%
Kradzieże rzeczy 1,5% 1%
Kradzieże – art. 119 1,5% 1%
Kradzież z włamaniem 5% 1%
Uszkodzenie mienia 4% 1,5%
Uszkodzenie – art. 124 4% 1,5%
Bójka i pobicie 5% 3%
Ofiary śmiertelne wypadków 5% xxxxxxxx
Narkomania 2% xxxxxxxx

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 7

1. Zarządzenie nr 210/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 211/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 212/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 213/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 214/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 215/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 216/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 217/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 218/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 219/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 220/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 221/2006 Komendanta Głównego
Policji z 21 marca 2006 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 222/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 223/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 224/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 225/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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17. Zarządzenie nr 226/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 227/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 228/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 229/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 230/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 231/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 232/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 233/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 234/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 235/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 236/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 230 marca2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 237/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Decyzja nr 148z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

30. Decyzja nr 156z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania Wspólnego Zespołu Koordynacyjnego
Policji i Kontroli Skarbowej.

31. Decyzja nr 157/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

32. Decyzja nr 158/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji powypadkowej w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku insp. Henryka
Rudnika – Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Gorzowie Wielkopolskim.

33. Decyzja nr 159/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji powypadkowej w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku sierż. Grzegorza
Głogowskiego – referenta Wydziału Zabezpie-
czenia Obiektów Biura Logistyki Policji.

34. Decyzja nr 161/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania nr
52/Cmt/06/EM.

35. Decyzja nr 162/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2006  r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania nr
49/Cmt/06/EM.

36. Decyzja nr 163/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania nr
44/Cmt/06/EJ.

37. Decyzja nr 164/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania nr
51/Cmt/06/RS.

38. Decyzja nr 165/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania nr
50/Cmt/06/RS.

39. Decyzja nr 166/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

40. Decyzja nr 167z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

41. Decyzja nr 168/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

42. Decyzja nr 169/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie składania oświadczeń woli w imie-
niu Komendanta Głównego Policji w sprawach
cywilnoprawnych.



43. Decyzja nr 170/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie udzielenia upoważnienia do reali-
zacji niektórych zadań w zakresie gospodarowa-
nia składnikami majątku ruchomego powierzone-
go Komendzie Głównej Policji.

44. Decyzja nr 171/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie upoważnienia do wydawania de-
cyzji w sprawach gospodarki mieszkaniowej.

45. Decyzja nr 172/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca  2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie upoważnienia do wydawania
świadectw służby i opinii o służbie policjantom
zwalnianym ze służby.

46. Decyzja nr 173/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2006 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie upoważnienia do wydawania za-
świadczeń o przebiegu służby lub zatrudnienia w
resorcie spraw wewnętrznych i administracji dla
celów emerytalnych policjantom zwalnianym ze
służby w Policji.

47. Decyzja nr 174/2006 Komendanta Głównego
policji z dnia 24 marca 2006  r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
53/Cmt/06/EM.

48. Decyzja nr 175/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania nr
54/Cmt/06/EM.

49. Decyzja nr 176/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania Głównego Komitetu Organizacyjnego
obchodów 87 rocznicy powstania Policji.

50. Decyzja nr 177z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

51. Decyzja nr 178z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

52. Decyzja nr 180z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

53. Decyzja nr 181z/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 27 marca 2006 r.  zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

54. Decyzja nr 182/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

55. Decyzja nr 183/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ćwi-
czenia dowódczo-sztabowego w zakresie tak-
tycznych sposobów rozwiązywania sytuacji kry-
zysowych przez wydzielone siły i środki Policji,

przy współudziale jednostek policji niemieckiej
i szwedzkiej.

56. Decyzja nr 184/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji w sprawach
odwołań od decyzji wydawanych w I instancji
przez komendantów wojewódzkich Policji o nało-
żeniu kary pieniężnej za naruszenia przepisów
ustawy o transporcie drogowym.

57. Decyzja nr 185/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Głównego Sztabu Policji
Komendy Głównej Policji do podejmowania decy-
zji o skierowaniu do działań sił i środków Zarządu
Operacji Antyterrorystycznych Głównego Sztabu
Policji Komendy Głównej Policji.

58. Decyzja nr 188/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-od-
biorczej w Zespołach Magazynowych Centralnej
Składnicy Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji.

59. Decyzja nr 190/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca decy-
zję nr 288/05 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania
nr 265/BłiI/05/JK.

60. Decyzja nr 191/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 59/Ckt/06/UM.

61. Decyzja nr 192/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 55/Cmt/06/JG.

62. Decyzja nr 193/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 56/Cmt/06/BG.

63. Decyzja nr 194/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 43/BGKG/06/KJ o udzielenia zamówienia pu-
blicznego na przygotowanie programów eduka-
cyjnych oraz budowę i wdrożenie aplikacji
wspomagających nauczanie, tj. przygotowanie,
wykonanie i wdrożenie kontentów szkolenio-
wych tworzących szkolenia elektroniczne doty-
czące: tematyki Konwencji Wykonawczej Schen-
gen oraz Systemu Informacyjnego Schengen,
podstawowej obsługi komputera, języka angiel-
skiego.


