
ZARZĄDZENIE NR 16
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów 
i doprowadzeń

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 
1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form 
wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 29 i Nr 16, poz. 83 oraz 
z 2013 r. poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 34 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  udziału w czynnościach postępowania karnego, karnego skarbowego, administracyjnego, 
postępowania w sprawach o wykroczenia albo postępowania w sprawach nieletnich,”;

2) w § 35:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Doprowadzenia, o których mowa w ust. 1, realizują policjanci z jednostki organizacyjnej Policji, na 
terenie działania której przebywa osoba podlegająca doprowadzeniu, jeżeli jest to uzasadnione 
ekonomicznym wykorzystaniem policyjnych sił i środków. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik 
tej jednostki Policji, po uzgodnieniu z kierownikiem właściwej miejscowo komórki konwojowej.”.

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

 

 Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, 
z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502 i 538. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian 
ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r.
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