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ZARZĄDZENIE Nr 27 

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 18 listopada 2013 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu 

działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 

(Dz. Urz. KGP z dnia 19 listopada 2013 r.) 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 

r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) 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 i 62) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 14 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie do realizacji zadań w zakresie administracji i 

gospodarki - jako: wydział, rektorat, dziekanat, dział, kwesturę, sekcję, referat, 

ogniwo, kancelarię, zespół i jednoosobowe stanowisko;"; 

2) w § 15: 

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1) wydziału (laboratorium, sztabu) - 10; 

2) sekcji - 6;", 

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie - kancelarii, rektoratu, dziekanatu, działu i 

kwestury;"; 

3) w § 21 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "dziekanat," dodaje się wyrazy "dział, kwestura,"; 

4) w § 29 w ust. 1 w pkt 32 lit. h oraz i otrzymują brzmienie: 

"h) obsługę finansowo-księgową komendy wojewódzkiej Policji, jednostek Policji 

nadzorowanych przez komendanta wojewódzkiego Policji oraz komórek KGP, 

znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem 

komórek KGP znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji 

oraz z wyjątkiem terenowych komórek Biura Spraw Wewnętrznych KGP w zakresie 

wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń 

pieniężnych, 

i) zapewnienie zaopatrzenia logistycznego, udzielanie zamówień publicznych, 

zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu, materiałów i usług oraz 

koordynowanie dostaw sprzętu i materiałów nabytych w ramach zaopatrzenia 

centralnego - dla komendy wojewódzkiej Policji, jednostek Policji nadzorowanych 

przez komendanta wojewódzkiego Policji oraz komórek KGP znajdujących się na 

obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek KGP 

znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji,". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


