
DECYZJA NR 116
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni 
alarmowych i stopni alarmowych CRP w Policji

Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 
poz. 1101 i 1116) postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie procedur 
realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Policji (Dz. 
Urz. KGP z 2017 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) ograniczyć do niezbędnego minimum wykonywanie przez policjantów służby kontrterrorystycznej 
Policji czynności służbowych poza miejscem ich dyslokacji.”;

2) w § 7 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) ograniczyć udzielanie zwolnień od zajęć służbowych (dni wolnych od służby) w oddziałach 
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji oraz dla policjantów służby 
kontrterrorystycznej Policji;”;

3) w § 8 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wprowadzić zmianową całodobową służbę dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji oraz 
wydłużony czas służby i pracy w komórkach organizacyjnych lub na stanowiskach, których 
funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla wykonania zadań wymienionych w § 5 ust. 1 oraz § 6–8.”;

4) w § 9 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) skoszarować policjantów służby kontrterrorystycznej Policji;”;

5) w § 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Służbą Ochrony Państwa;”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Procedury realizacji przedsięwzięć określonych w decyzji, w formie modułów zadaniowych, 
odrębnych dla każdego stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP,  opracowują:

1) dla Komendy Głównej Policji – Zespół Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji;
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2) dla jednostek organizacyjnych Policji – właściwi komendanci wojewódzcy Policji, Komendant 
Stołeczny Policji, z zastrzeżeniem pkt 3-5;

3) dla Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie i szkół policyjnych w Katowicach, Legionowie, Pile i Słupsku –  komendanci tych jednostek;

4) dla Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” – Dowódca Centralnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;

5) dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – dyrektor Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

 
Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK
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