
ZARZĄDZENIE NR 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych 
pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji 
(Dz. Urz. KGP poz. 127, z 2004 r. poz. 66, z 2006 r. poz. 1, z 2010 r. poz. 28 oraz z 2013 r. poz. 15) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) noszących nazwę: prewencji, patrolowa, interwencyjna, patrolowo-interwencyjna, konwojowa, 
ochronna, dzielnicowych, policji sądowej;”;

2) użyty w § 4 w ust. 2 w pkt 3 oraz w § 17 w ust. 1-3 w różnych przypadkach wyraz „zastępcy” zastępuje się 
użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „pomocnika”;

3) w § 4 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) pkt 2 – wyznacza się oficerów lub aspirantów Policji zajmujących stanowiska kierownika sekcji, 
eksperta lub specjalisty w wydziale komendy wojewódzkiej Policji właściwym w sprawach 
obejmujących zakresem działania zadania zastępcy dowódcy oddziału;

3) pkt 3 i 4 – wyznacza się policjantów komórek i jednostek organizacyjnych komendy wojewódzkiej 
Policji posiadających odpowiednie kwalifikacje.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) NPP, które utworzą komendanci powiatowi Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych 
Policji lub kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, noszących nazwę: 
prewencji, patrolowa, interwencyjna, patrolowo-interwencyjna, konwojowa, ochronna, 
dzielnicowych, policji sądowej lub noszących inną nazwę, jeżeli wykonują zadania odpowiadające 
zadaniom tych komórek.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Minimalną liczbę organizowanych kompanii NPP oblicza się, dzieląc przez dwa liczbę stanowisk 
policyjnych w oddziale prewencji Policji albo samodzielnym pododdziale prewencji Policji 
funkcjonującym na obszarze terytorialnego zasięgu działania danego komendanta wojewódzkiego 
Policji, określoną w przepisach w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów 
prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i zaokrąglając otrzymany wynik 
w górę, tak aby zachować liczbę stanowisk policyjnych wymaganą do uzyskania pełnej struktury 
kompanii NPP.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, gdy na obszarze terytorialnego zasięgu działania danego komendanta 
wojewódzkiego Policji jest utworzony więcej niż jeden samodzielny pododdział prewencji Policji albo 
oddział prewencji Policji i co najmniej jeden samodzielny pododdział prewencji Policji minimalną liczbę 
organizowanych kompanii NPP oblicza się, dzieląc przez dwa sumę liczb wszystkich stanowisk 
policyjnych w każdym z funkcjonujących na tym obszarze samodzielnym pododdziale prewencji Policji 
i oddziale prewencji Policji, określonych dla tych jednostek organizacyjnych Policji w przepisach 
w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz 
samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i zaokrąglając otrzymany wynik w górę, tak aby 
zachować liczbę stanowisk policyjnych wymaganą do uzyskania pełnej struktury kompanii NPP.”,

d) w ust. 3 po wyrazie „obejmującą” dodaje się wyrazy „nie mniej, niż”,

e) ust. 4 uchyla się;

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendanci powiatowi Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych Policji oraz 
kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, o których mowa w § 
5 ust. 1 pkt 5, tworząc NPP wyznaczają imiennie policjantów do jego składu.”;

6) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komendanci powiatowi Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych Policji oraz 
kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, o których mowa w § 
5 ust. 1 pkt 5, w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2, mogą podjąć decyzję o koncentracji NPP 
utworzonych z podległych policjantów.”;

7) w § 14 w ust. 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) dla NPP, o których mowa w § 12 ust. 2 oraz kadry dowódczej NPP, zajęcia powinny być 
organizowane nie rzadziej, niż dwa razy w okresie półrocza;

2) nie rzadziej niż raz w okresie półrocza we wspólnych zajęciach:

a) z oddziałem prewencji Policji uczestniczy kompania NPP,

b) z samodzielnym pododdziałem prewencji Policji uczestniczy pluton NPP;”;

8) w § 26 we wprowadzeniu do wyliczenia, po wyrazach „Komendant powiatowy Policji” stawia się 
przecinek i dodaje się wyrazy „komendant komisariatu specjalistycznego Policji oraz kierownik komórki 
organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5,”;

9) w § 30:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia, po wyrazach „W komendzie powiatowej Policji” stawia się przecinek 
i dodaje się wyrazy „komisariacie specjalistycznym Policji oraz komórce organizacyjnej komendy 
wojewódzkiej Policji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) plany zajęć, programy zajęć, listy obecności;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wyciąg z dokumentacji, o której mowa w § 29, dotyczący utworzonego w danej jednostce lub 
komórce organizacyjnej Policji, NPP albo NOP.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 
Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław SZYMCZYK
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