
 

 

ZARZĄDZENIE NR 118 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach   
organizacyjnych Policji  

 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, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:  

§ 1. W zarządzeniu nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie 

organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 132) wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) w § 2 w ust. 1:  

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2) stanowisko kierowania, zwane dalej SK – wyodrębnione, odpowiednio wyposażone i zabezpieczone 

miejsce pełnienia służby dyżurnego, zastępcy dyżurnego lub pomocnika dyżurnego oraz miejsce 

wykonywania zadań przez operatora zgłoszeń alarmowych;  

3) obsada stanowiska kierowania – pełniący służbę lub wykonujący swoje zadania na SK dyżurny, 

zastępca dyżurnego, pomocnik dyżurnego oraz operator zgłoszeń alarmowych;”, 

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:  

„6a) operator zgłoszeń alarmowych – osoba niebędąca policjantem lub pracownikiem Policji 

wyznaczona do przyjmowania, kwalifikowania, przekazywania lub przekierowywania zgłoszeń 

dokonanych za pośrednictwem numeru alarmowego;”; 

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:  

„§ 8a. Operator zgłoszeń alarmowych może pełnić funkcje określone w § 8 ust. 1 pkt 3 i 5, w zakresie 

ustalonym odrębnie dla każdego takiego stanowiska, wynikającym z odrębnych przepisów
1).

.”; 

3) w załączniku nr 2 do zarządzenia:  

a) w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Do operatora zgłoszeń alarmowych nie stosuje się zasady określonej w ust. 1 lit. b oraz  

ust. 2.”, 

b) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

                                                      
1) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) oraz 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji 

i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. Nr 

130, poz. 1073 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 262). 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r.
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„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, operator zgłoszeń alarmowych informuje osobę 

zgłaszającą o przyjęciu zgłoszenia, a pozostałe czynności wykonuje dyżurny lub zastępca dyżurnego.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

  

 

Komendant Główny Policji  

 

 

z up. I Zastępca Komendanta Głównego Policji  

 

nadinsp. Krzysztof Gajewski 
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