
ZARZĄDZENIE NR 33
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji 
i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz. Urz. KGP poz. 4, z 2012 r. poz. 63 oraz z 2014 r. poz. 115) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jednostce organizacyjnej Policji – należy przez to rozumieć Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane 
dalej „CBŚP”, komendę wojewódzką Policji, Komendę Stołeczną Policji, Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie, szkołę policyjną oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej 
„CLKP”;”;

2) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 5
Międzynarodowa współpraca szkoleniowa w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia 

w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

§ 21. 1. Na potrzeby niniejszego rozdziału przez współpracę szkoleniową w ramach CEPOL rozumie 
się przedsięwzięcia szkoleniowe, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia 
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępującego i uchylającego decyzję Rady 2005/681/WSiSW (Dz. 
Urz. UE L 319 z 4.12.2015, str. 1), w szczególności:

1) szkolenia stacjonarne;

2) program wymiany.

2. Za koordynację współpracy szkoleniowej w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia 
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), zwanej dalej „CEPOL”, odpowiada kierownik komórki organizacyjnej 
KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. 
poz. 60, 244, 708, 768, 1086 i 1321.
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3. Za organizację zagranicznej podróży służbowej w związku ze współpracą szkoleniową w ramach 
CEPOL odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP lub kierownik jednostki organizacyjnej 
Policji, której przedstawiciel został wyznaczony do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach 
tej współpracy.

§ 21a. 1. W przypadku przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, kierownik 
komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje ofertę 
szkoleniową właściwym rzeczowo kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP 
lub Dyrektorowi CLKP wraz ze wskazaniem procedury finansowania.

2. W przypadku uznania zasadności odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej z realizacją 
przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1:

1) kierownik właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej KGP:

a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników – 
w przypadku  szkoleń kierowanych wyłącznie do przedstawicieli KGP,

b) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz 
przekazuje je komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, 
Komendantowi – Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantom szkół 
policyjnych – w pozostałych przypadkach,

c) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym 
w ramach CEPOL;

2) Komendant CBŚP:

a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników,

b) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym 
w ramach CEPOL;

3) Dyrektor CLKP:

a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników – 
w przypadku szkoleń kierowanych wyłącznie do przedstawicieli CLKP,

b) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz 
przekazuje je do laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji 
i Komendy Stołecznej Policji – w pozostałych przypadkach,

c) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym 
w ramach CEPOL.

3. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, na 
podstawie zgłoszeń kandydatów otrzymanych od właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP, 
CBŚP i CLKP, dokonuje wyboru uczestnika lub uczestników przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach 
CEPOL.

§ 21b. W przypadku przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, kierownik 
komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej:

a) rozpowszechnia oferty wśród kierowników komórek organizacyjnych KGP oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych Policji,

b) sporządza listę zgłoszonych kandydatów do udziału w programie wymiany CEPOL 
i przekazuje ją do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji,

c) przesyła do CEPOL zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji listę zgłoszonych 
kandydatów do udziału w programie wymiany CEPOL,

d) koordynuje dalsze czynności związane z przygotowaniem realizacji programu wymiany 
CEPOL w przypadku zakwalifikowania przez CEPOL do udziału w nim przedstawiciela 
Policji.
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§ 21c. Za dopełnienie formalności związanych z udziałem w przedsięwzięciu szkoleniowym 
w ramach CEPOL, określonych przez CEPOL oraz kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej 
w sprawach współpracy międzynarodowej, odpowiada przedstawiciel Policji wyznaczony do udziału 
w tym przedsięwzięciu, kierownik jego komórki organizacyjnej KGP albo kierownik jego jednostki 
organizacyjnej Policji.

§ 22. 1. Do wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej przez 
przedstawiciela Policji z komórki organizacyjnej KGP w związku z realizacją przedsięwzięcia 
szkoleniowego w ramach CEPOL stosuje się odpowiednio § 7 z zastrzeżeniem, iż przez komórkę 
wiodącą rozumie się komórkę organizacyjną KGP, której przedstawiciel został wyznaczony do udziału 
w tym przedsięwzięciu.

2. Do wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej przez przedstawiciela 
Policji z jednostki organizacyjnej Policji w związku z realizacją przedsięwzięcia szkoleniowego 
w ramach CEPOL stosuje się odpowiednio § 8 z zastrzeżeniem, iż przez jednostkę wiodącą rozumie się 
jednostkę organizacyjną Policji, której przedstawiciel został wyznaczony do udziału w tym 
przedsięwzięciu.”;

3) w § 23 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji z komórki 
organizacyjnej KGP, realizowanej w związku ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL, 
finansowanej w całości lub w części ze środków KGP, wymaga zatwierdzenia przez:

1) Komendanta Głównego Policji – w przypadku uczestnictwa kierownika komórki organizacyjnej 
KGP w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL;

2) kierownika komórki organizacyjnej KGP, której przedstawiciel uczestniczył w przedsięwzięciu 
szkoleniowym w ramach CEPOL.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji z jednostki 
organizacyjnej Policji, realizowanej w związku ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL, następuje 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej Policji.”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław SZYMCZYK
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