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81
DECYZJA NR 139 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów – negocjatorów
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16/99
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam
co następuje:

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
1. Traci moc Decyzja nr 36 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2001 roku w sprawie
wprowadzenia pilotażowego programu doskonalenia zawodowego policjantów -–negocjatorów.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów – negocjatorów, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

82
DECYZJA NR 140 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pistoletów GLOCK 26
Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada
2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. nr 14,
poz. 139), postanawiam co następuje:
§1
Wprowadza się na uzbrojenie Policji pistolety
Glock 26.
§2
Z broni, o której mowa w § 1 dopuszcza się
strzelanie amunicją 9 mm Parabellum zgodnie z za-

rządzeniem nr 8pf/2001 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji
oraz policjantów w uzbrojenie oraz sprzęt techniczny.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna
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83
DECYZJA NR 142 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla wykładowców ośrodków szkolenia Policji w zakresie zagadnień
modułu III programu szkolenia podstawowego
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16/99
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam
co następuje:

dowego dla wykładowców ośrodków szkolenia Policji
w zakresie zagadnień modułu III programu szkolenia
podstawowego, w § 2 po wyrazie „Słupsku” dodaje
się wyrazy „oraz Szkole Policji w Katowicach”.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
W Decyzji nr 182 Komendanta Głównego Policji z
dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia w ramach doskonalenia zawo-

Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

84
DECYZJA NR 143 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla kierowników referatów patrolowo-interwencyjnych
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16/99
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam
co następuje:
§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kierowników referatów
patrolowo-interwencyjnych, stanowiący załącznik do
decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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85
DECYZJA NR 147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji miotacza wody Hydromil II M
Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada
2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. nr 14,
poz. 139), postanawiam co następuje:

§4
Miotacz wody Hydromil II M stosuje się zgodnie z
przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U.
nr 70, poz. 410, z 1996 r. nr 10, poz. 58, z 2000 r.
nr 16, poz. 206).

§1
Wprowadza się na uzbrojenie Policji miotacz wody
Hydromil II M.
§2
Miotacz wody Hydromil II M stanowi wyposażenie
oddziałów prewencji Policji i szkół policyjnych.

§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
Miotacz wody Hydromil II M służy do miotania:
wody, wody z domieszką środka barwiącego lub
wody z domieszką środka łzawiącego.

Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

86
DECYZJA NR 148 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, podległych
Komendantowi Głównemu Policji
Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów
sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i
sprawozdań z wykonywania budżetu państwa w
ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. nr
122, poz. 1335), postanawia się co następuje:
§1
Ustanawia się dysponentami środków budżetu
państwa III stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi drugiego stopnia – Komendantowi Głównemu Policji:
1) Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
2) Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
3) Komendanta Szkoły Policji w Katowicach,
4) Komendanta Szkoły Policji w Pile,
5) Komendanta Szkoły Policji w Słupsku,
6) Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP,

7) Dyrektora
KGP,
8) Dyrektora
9) Dyrektora
10) Dyrektora

Biura Koordynacji Służby Kryminalnej
Biura Łączności i Informatyki KGP,
Biura Logistyki Policji KGP,
Biura Finansów KGP.

§2
Traci moc decyzja nr 57/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania uprawnień dysponentów środków budżetu państwa jednostkom podległym Komendantowi Głównemu Policji, zmieniona decyzją nr 209/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 1999 r.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z
mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna
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87
DECYZJA NR 149 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 maja 2001 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego absolwentów
kursów rezerwy kadrowej na stanowiska naczelników wydziałów kryminalnych KPP (KMP)
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16/99
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam
co następuje:

§2
Realizację programu szkolenia powierzam Szkole
Policji w Pile.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego absolwentów kursów rezerwy kadrowej na stanowiska naczelników wydziałów kryminalnych KPP (KMP), stanowiący załącznik
do decyzji.

Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

88
DECYZJA NR 151 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16/99
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam
co następuje:
§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych, stanowiący załącznik do
decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 7

Poz. 89-90

- 358 -

89
DECYZJA NR 152 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla referentów patrolowo-interwencyjnych
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam
co następuje:

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla referentów patrolowo-interwencyjnych, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

90
DECYZJA NR 154 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 maja 2001 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
nauczycieli realizujących szkolenie z policjantami rejestrującymi przy użyciu kamer video
przebieg operacji policyjnych i innych działań zespołowych Policji
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP nr 15, poz. 108/, postanawiam
co następuje:
§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących
szkolenie z policjantami rejestrującymi przy użyciu
kamer video przebieg operacji policyjnych i innych

działań zespołowych Policji, stanowiący załącznik do
decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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91
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 maja 2001 r.
o sprostowaniu błędu
§1
W § 1 Decyzji nr 47 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie powierzenia
Ośrodkowi Szkolenia Policji w Krakowie realizacji
szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym
wykształceniem, zamiast wyrazów „Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” powinny być wyrazy
„Ośrodkowi Szkolenia Policji w Krakowie”.

Ośrodkowi Szkolenia Policji w Opolu z siedzibą w
Brzegu realizacji szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem, zamiast wyrazów „Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” powinny być wyrazy „Ośrodkowi Szkolenia Policji w
Opolu z siedzibą w Brzegu”.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna

§2
W § 1 Decyzji nr 46 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie powierzenia

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 7
1. Decyzja nr 137pf z dnia 23 kwietnia 2001 r. Zastępcy Przewodniczącego Zespołu do spraw koordynacji działalności organów państwowych w zakresie nadzoru nad zwalczaniem przestępczości
zorganizowanej w sprawie powołania Międzyresortowej Grupy Zadaniowej.
2. Decyzja nr 138 Komendanta Głównego Policji z
dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania
grupy operacyjno-śledczej.
3. Decyzja nr 141 Komendanta Głównego Policji z
dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie powołania,
organizacji i zakresu działania Komisji Mieszkaniowej w Komendzie Głównej Policji.
4. Decyzja nr 0144 Komendanta Głównego Policji z
dnia 27 kwietnia 2001 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej (tajna).
5. Decyzja nr 145 Komendanta Głównego Policji z
dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie odwołania
policjanta z udziału w misji pokojowej w ramach
operacji Unii Zachodnioeuropejskiej w Albanii.
6. Decyzja nr 146 Komendanta Głównego Policji z
dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie odwołania
policjanta z udziału w misji pokojowej w ramach
operacji Unii Zachodnioeuropejskiej w Albanii.
7. Decyzja nr 0150 Komendanta Głównego Policji z
dnia 4 maja 2001 r. w sprawie powołania grupy
operacyjno-śledczej dotyczącej rozpoznania przestępczej działalności Jeremiasza Barańskiego (tajna).
8. Decyzja nr 153 Komendanta Głównego Policji z
dnia 10 maja 2001 r. w sprawie przeprowadzenia
kontroli problemowej w Centrum Szkolenia Policji

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

w Legionowie w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Decyzja nr 155 Komendanta Głównego Policji z
dnia 10 maja 2001 r. uchylająca decyzję Komendanta Głównego Policji.
Decyzja nr 156 Komendanta Głównego Policji z
dnia 10 maja 2001 r. w sprawie klauzuli pilności
w korespondencji z Biurem Międzynarodowej
Współpracy Policji KGP.
Decyzja nr 157 Komendanta Głównego Policji z
dnia 14 maja 2001 r. w sprawie przeprowadzenia
egzaminów kwalifikacyjnych dla policjantów kandydatów do rezerwy kadrowej Policji tworzonej
dla potrzeb misji pokojowych ONZ i OBWE.
Decyzja nr 158 Komendanta Głównego Policji z
dnia 18 maja 2001 r. w sprawie odwołania policjanta z pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie.
Decyzja nr 159 Komendanta Głównego Policji z
dnia 18 maja 2001 r. w sprawie odwołania policjanta z pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie.
Decyzja nr 160 Komendanta Głównego Policji z
dnia 18 maja 2001 r. w sprawie delegowania policjanta do Sił Pokojowych Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Kosowie.
Decyzja nr 161 Komendanta Głównego Policji z
dnia 18 maja 2001 r. w sprawie delegowania policjantów do Sił Pokojowych Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Kosowie.
Decyzja nr 162 Komendanta Głównego Policji z
dnia 18 maja 2001 r. zmieniająca decyzję w
sprawie delegowania policjantów do Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie.
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