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DECYZJA NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 lipca 2008 r.

zmieniająca decyzję w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r.
do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji za-
dań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r.
Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) oraz
w związku z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie okre-
ślenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy,
którzy w 2008 r. mogą być powołani do czynnej
służby wojskowej, służby w Obronie Cywilnej oraz
służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących
w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 212, poz. 1553) i w związku z § 1 rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie termi-
nów kierowania poborowych do służby w formacjach
uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby

w 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1642) postanawia
się, co  następuje:

§ 1
W decyzji nr 919 Komendanta Głównego Policji

z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie poborowych
powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kan-
dydackiej w oddziałach prewencji Policji (Dz. Urz.
KGP z 2008 r. Nr 1, poz. 11) w § 1 pkt 7 otrzy-
muje brzmienie:

„7) Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
– 100 poborowych od dnia 17 listopada;”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Andrzej Matejuk
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DECYZJA NR 468 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków odbywania szkoleń zawodowych oraz do-
skonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126,
poz. 887 i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co
następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistyczne-

go dla policjantów prowadzących łodzie służbowe
w trudnych warunkach atmosferycznych, stano-
wiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału
Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.




