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ZARZĄDZENIE NR 698 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 7 lipca 2008 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 43, poz. 277 z późn. zm.1)) zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1 

W zarządzeniu nr 159 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie plano-
wania i sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP 
Nr 7, poz. 67 i Nr 11, poz. 89) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji 
jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania 
z realizacji Strategii Wojewódzkiej i przesłania 
go do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji,  
w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.”; 

2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy 
Głównej Policji jest obowiązany do sporządzenia 
sprawozdania z realizacji Planu Pracy i przesła-

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,  
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165,  
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521. 

nia go do Biura Kontroli Komendy Głównej Poli-
cji, w terminie do dnia 31 stycznia za rok po-
przedni, z uwzględnieniem ust. 2.”; 

3) w § 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1. Przewodniczący Zespołu jest obowiązany 
przedstawić Komendantowi Głównemu Policji 
ocenę stanu realizacji Strategii Wojewódzkich, 
Strategii Szkolnictwa Policyjnego i Planów Pra-
cy, w szczególności pod kątem realizacji Priory-
tetów.  
2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się 
w szczególności na podstawie analizy sprawoz-
dań z realizacji Strategii, o których mowa  
w § 14 ust. 1, oraz sprawozdań z realizacji Pla-
nów Pracy, o których mowa w § 15 ust. 1,  
a także wniosków z audytu i kontroli, o których 
mowa w § 17, w terminie do dnia 25 lutego za 
rok poprzedni.”. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 
 

Komendant Główny Policji 
nadinsp. Andrzej Matejuk 
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DECYZJA NR 397 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 19 czerwca 2008 r. 

zmieniająca decyzję w sprawie zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji  
w zakresie procedur związanych z wypełnianiem przez Komendę Główną Policji zadań,  

wynikających z udziału polskich organów administracji państwowej w procesie legislacyjnym 
Unii Europejskiej 

 
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. 
w sprawie metod i form wykonywania w Policji 
zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i in-
formacji prawnej (Dz. Urz. KGP nr 21, poz. 131,  
z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 
101) postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

W decyzji nr 562 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie zadań komórek 
organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakre-

sie procedur związanych z wypełnianiem przez 
Komendę Główną Policji zadań, wynikających  
z udziału polskich organów administracji państwo-
wej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej (Dz. 
Urz. KGP Nr 15, poz. 122) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 
1)  w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) biurze do spraw międzynarodowej współ-
pracy policyjnej – należy przez to rozumieć ko-
mórkę organizacyjną KGP właściwą do spraw 
międzynarodowej pozaoperacyjnej współpracy 
policyjnej;”; 




