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ZARZĄDZENIE NR 16 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów
samobójczych i wypadków tonięć

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. nr 101,
poz. 1092 oraz z 2001 r. nr 41, poz. 465) zarządza
się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji
statystycznej przestępczości oraz zamachów samo-
bójczych i wypadków tonięć, zmienionym zarządze-
niem nr 20 z dnia 14 grudnia 2000 r., zarządzeniem
nr 3 z dnia 15 stycznia 2001 r., zarządzeniem nr 6 z
dnia 7 marca 2001 r., zarządzeniem nr 11 z dnia
8 maja 2001 r., zarządzeniem nr 12 z dnia 26 czerwca
2001 r. w załączniku nr 2 w części B − Przestępstwa
z ustaw szczególnych wprowadza się następujące
zmiany:

1) skreśla się pozycję 5,
2) pozycja 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Art. 43, 452, 453 ........................... 880 90”,

3) po pozycji 84 dodaje się pozycję 85 – 87 w
brzmieniu:
„85. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach12

art. 69 ............................................ 883 90
86. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warun-
kach zdrowotnych żywności i żywienia13

art. 49,50 ....................................... 690 90
87. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu działalności gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym
Art. 36 – 38 ................................. 686 90”,

4) po przypisie 11 dodaje się przypisy 12 – 13 w
brzmieniu:
„12) wchodzi w życie w terminie i na warun-
kach określonych w odrębnej ustawie,
13) wchodzi w życie z dniem 23 września
2001 r.”.
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§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               Komendant Główny Policji:
                                                                                                              generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 195 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 lipca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
pod nazwą „Wprowadzenie do systemu operacyjnego SCO OpenServer Release 5”

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia
2001 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia
policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz.
Urz. KGP nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
Wprowadzam pilotażowy program szkolenia w ra-

mach doskonalenia zawodowego pod nazwą „Wpro-
wadzenie do systemu operacyjnego SCO OpenServer
Release 5”, 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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DECYZJA NR 205 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 sierpnia 2001 r.

w sprawie powierzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizacji programu szkolenia
podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich), /Dz. Urz. KGP
z 2001 r. nr 5, poz. 56/ postanawiam, co następuje:

§ 1
Powierzam do realizacji Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie program szkolenia podstawowego dla
policjantów z wyższym wykształceniem przyjętych
do służby w Policji w dniu 20 sierpnia 2001 roku,
wprowadzony do użytku służbowego Decyzją nr
194/00 KGP z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie
wprowadzenia części pierwszej pilotażowego szkole-
nia specjalistycznego dla nowo przyjętych do Policji

absolwentów wyższych uczelni – programu szkolenia
podstawowego.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Zastępca
                            Komendanta Głównego Policji:
                            nadinsp. A. Rapacki
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108
DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 sierpnia 2001 r.

w sprawie powierzenia Szkole Policji w Katowicach realizacji programu szkolenia podstawowego
dla policjantów z wyższym wykształceniem

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich), /Dz. Urz. KGP
z 2001 r. nr 5, poz. 56/ postanawiam, co następuje:

§ 1
Powierzam do realizacji Szkole Policji w Katowi-

cach program szkolenia podstawowego dla policjan-
tów z wyższym wykształceniem przyjętych do służby
w Policji w dniu 20 sierpnia 2001 roku, wprowadzo-
ny do użytku służbowego Decyzją nr 194/00 KGP z
dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia
części pierwszej pilotażowego szkolenia specjali-

stycznego dla nowo przyjętych do Policji absolwen-
tów wyższych uczelni – programu szkolenia podsta-
wowego.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Zastępca
                            Komendanta Głównego Policji:

                nadinsp. A. Rapacki
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DECYZJA NR 207 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla techników
osmologii (policjantów przewodników psów do identyfikacji śladów zapachowych ludzi)

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich), /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
Wprowadzam pilotażowy „Program szkolenia w

ramach doskonalenia zawodowego dla techników
osmologii (policjantów przewodników psów do iden-
tyfikacji śladów zapachowych ludzi)”, 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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DECYZJA NR 209 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
techników kryminalistyki

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia
policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz.
Urz. KGP nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
Wprowadzam pilotażowy „Program szkolenia w

ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
techników kryminalistyki”, 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

Zastępca
                            Komendanta Głównego Policji:

                nadinsp. A. Rapacki

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 211 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania pilotażowego programu szkolenia podstawowego
dla policjantów po służbie kandydackiej

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich), /Dz. Urz. KGP
z 2001 r. nr 5, poz. 56/ postanawiam, co następuje:

§ 1
Przedłużam realizację pilotażowego programu

szkolenia podstawowego dla policjantów po służbie

kandydackiej wprowadzonego Decyzją nr 187 KGP z
dnia 23 sierpnia 2000 r. do odwołania i powierzam
Ośrodkom Szkolenia Policji oraz Szkołom Policji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 212 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania pilotażowego programu szkolenia podstawowego policjantów

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich), /Dz. Urz. KGP
z 2001 r. nr 5, poz. 56/ postanawiam, co następuje:

§ 1
Przedłużam realizację pilotażowego programu

szkolenia podstawowego policjantów wprowadzone-
go do użytku służbowego Decyzją nr 121 KGP z dnia

26 maja 2000 r. do odwołania i powierzam Ośrod-
kom Szkolenia Policji, Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie oraz Szkole Policji w Katowicach.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 213 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zatwierdzenia „Programu szkolenia specjalistycznego policjantów
służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
W załączniku do Decyzji nr 74/2001 Komendanta

Głównego Policji z dnia 5 marca 2001 roku w spra-
wie zatwierdzenia „Programu szkolenia specjalistycz-
nego policjantów służby wspomagającej działalność
Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i
technicznym”, stanowiącym „Program szkolenia spe-
cjalistycznego policjantów służby wspomagającej
działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logi-

stycznym i technicznym”, w „Założeniach organiza-
cyjnych” w akapicie drugim, wersie szóstym, po sło-
wach: „.... zdał egzamin wstępny w formie testu wie-
dzy – z zakresu podstawowego przeszkolenia zawo-
dowego”, dodaje się słowa: „Warunek ten nie dotyczy
policjantów posiadających wykształcenie wyższe,
którzy rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w okresie
12 miesięcy od ukończenia szkolenia podstawowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

114
DECYZJA NR 214 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia „Programu szkolenia specjalistycznego policjantów
służby kryminalnej o specjalności operacyjno-rozpoznawczej”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-

tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:
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§ 1
W załączniku do Decyzji nr 289/2000 Komendan-

ta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2000 roku w
sprawie wprowadzenia „Programu szkolenia specjali-
stycznego policjantów służby kryminalnej o specjal-
ności operacyjno-rozpoznawczej”, stanowiącym „Pro-
gram szkolenia specjalistycznego dla służby kryminal-
nej o specjalności operacyjno-rozpoznawczej”, w „Za-
łożeniach organizacyjnych” w akapicie pierwszym,
wersie szóstym, po słowach: „.... i zdali egzamin

wstępny”, dodaje się słowa: „Warunek ten nie doty-
czy policjantów posiadających wykształcenie wyższe,
którzy rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w okresie
12 miesięcy od ukończenia szkolenia podstawowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 215 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia „Programu szkolenia specjalistycznego policjantów
służby kryminalnej o specjalności dochodzeniowo-śledczej”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
W załączniku do Decyzji nr 292/2000 Komendan-

ta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2000 roku w
sprawie wprowadzenia „Programu szkolenia specjali-
stycznego policjantów służby kryminalnej o specjalno-
ści dochodzeniowo-śledczej”, stanowiącym „Program
szkolenia specjalistycznego dla policjantów służby

kryminalnej o specjalności dochodzeniowo-śledczej”,
w „Założeniach organizacyjnych” w akapicie pierw-
szym, wersie szóstym, po słowach: „.... i zdali egzamin
wstępny”, dodaje się słowa: „Warunek ten nie dotyczy
policjantów posiadających wykształcenie wyższe, któ-
rzy rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w okresie 12
miesięcy od ukończenia szkolenia podstawowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 216 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie „Programu szkolenia specjalistycznego policjantów ruchu drogowego”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
W załączniku do Decyzji nr 192A/2000 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 29 sierpnia 2000 roku
w sprawie „Programu szkolenia specjalistycznego
policjantów ruchu drogowego”, stanowiącym „Pro-
gram szkolenia specjalistycznego policjantów ruchu
drogowego”, w „Założeniach organizacyjnych”, w

akapicie drugim, po słowach: „.... zdali egzamin
wstępny obejmujący: test wiedzy z zakresu szkolenia
podstawowego”, dodaje się słowa: „warunek ten nie
dotyczy policjantów posiadających wykształcenie
wyższe, którzy rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w
okresie 12 miesięcy od ukończenia szkolenia podsta-
wowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 217 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego „Programu szkolenia specjalistycznego
dla dowódców plutonów oddziałów prewencji Policji”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
W załączniku do Decyzji nr 90/2001 Komendanta

Głównego Policji z dnia 16 marca 2001 roku w
sprawie wprowadzenia pilotażowego „Programu
szkolenia specjalistycznego dla dowódców plutonów
oddziałów prewencji Policji”, stanowiącym „Program
szkolenia specjalistycznego dla dowódców plutonów
oddziałów prewencji Policji”, w „Założeniach organi-

zacyjnych” w akapicie piątym, po słowach: „Warun-
kiem zakwalifikowania policjanta na kurs jest  pozy-
tywne zaliczenie egzaminu wstępnego z zakresu pro-
blematyki zawartej w programie kursu podstawowe-
go”, dodaje się słowa: „Warunek ten nie dotyczy poli-
cjantów posiadających wykształcenie wyższe, którzy
rozpoczęli szkolenie  specjalistyczne w okresie 12
miesięcy od ukończenia szkolenia podstawowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 218 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego „Programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów dzielnicowych”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
W załączniku do Decyzji nr 31/2001 Komendanta

Głównego Policji z dnia 1 lutego 2001 roku w spra-
wie wprowadzenia pilotażowego „Programu szkolenia
specjalistycznego dla policjantów dzielnicowych”,
stanowiącym „Program szkolenia specjalistycznego
dla policjantów – dzielnicowych”, we „Wstępie”, w

akapicie trzecim, wersie jedenastym, po słowach:
„.....wykazanie się nimi w czasie egzaminu wstępne-
go” dodaje się słowa: „Warunek ten nie dotyczy poli-
cjantów posiadających wykształcenie wyższe, którzy
rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w okresie 12
miesięcy od ukończenia szkolenia podstawowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 219 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego „Programu szkolenia specjalistycznego
dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
W załączniku do Decyzji nr 73/2001 Komendanta

Głównego Policji z dnia 2 marca 2001 roku w spra-
wie wprowadzenia pilotażowego „Programu szkolenia
specjalistycznego dla kierowników ogniw patrolowo-
-interwencyjnych”, stanowiącym „Program szkolenia
specjalistycznego dla kierowników ogniw  patrolowo-

-interwencyjnych Policji”, w „Założeniach organiza-
cyjnych kursu” w akapicie szóstym, pkt 4: po sło-
wach: „......pozytywne zaliczenie egzaminu wstępne-
go” dodaje się słowa: „Warunek ten nie dotyczy poli-
cjantów posiadających wykształcenie wyższe, którzy
rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w okresie 12 mie-
sięcy od ukończenia szkolenia podstawowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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DECYZJA NR 220 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia „Programu szkolenia specjalistycznego
policjantów – przewodników i tresury psów do działań prewencyjnych”

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjan-
tów i strażników gminnych (miejskich) /Dz. Urz. KGP
nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

§ 1
W załączniku do Decyzji nr 102/2001 Komendan-

ta Głównego Policji z dnia 22 marca 2001 roku w
sprawie wprowadzenia „Programu szkolenia specjali-
stycznego policjantów – przewodników i tresury
psów do działań prewencyjnych”, stanowiącym
„Program szkolenia specjalistycznego policjantów –
przewodników i tresury psów do działań prewencyj-
nych”, w „Założeniach organizacyjnych”, w akapicie
trzecim, wersie siódmym, po słowach: „.....zdać eg-

zaminy wstępne obejmujące sprawdzenie wiedzy z
zakresu kursu podstawowego, umiejętności strzelec-
kich i sprawności fizycznej”, dodaje się słowa: „Wa-
runek zdania egzaminu obejmującego wiedzę z zakre-
su kursu podstawowego, o którym mowa wyżej, nie
dotyczy policjantów posiadających wykształcenie
wyższe, którzy rozpoczęli szkolenie specjalistyczne w
okresie 12 miesięcy od ukończenia szkolenia pod-
stawowego”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 10

1. Decyzja nr 196/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie powoła-
nia grupy operacyjno-procesowej.

2. Decyzja nr 197/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie odwoła-
nia policjanta z udziału w misji pokojowej Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych w Kosowi.

3. Decyzja nr 198/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie realiza-
cji przedsięwzięć związanych z organizacją obcho-
dów 61. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

4. Decyzja nr 0199/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie powo-
łania międzywydziałowej grupy operacyjno-
-śledczej (tajna).

5. Decyzja nr 200/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie organi-
zacji przygotowań reprezentacji polskiej Policji do
udziału w Mistrzostwach Europy Policji (USPE) w
pentatlonie w 2002 r.

6. Decyzja nr 201/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie usta-
nowienia Pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji do Spraw Zarządzania Jakością w Policji.

7. Decyzja nr 0202/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie cofnię-
cia ochrony osobistej Pani Barbary Piwnik (tajna).

8. Decyzja nr 203/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

9. Decyzja nr 204/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie usta-
nowienia Pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji ds. Praw Człowieka.

10. Decyzja nr 208/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie od-
wołania policjanta z pełnienia służby w Siłach po-
kojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Bośni i Hercegowinie.

11. Decyzja nr 210/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

12. Decyzja nr 221/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania sprawdzianów na
egzaminy podoficerskie i aspiranckie.

13. Decyzja nr 222pf/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2001 r. Zastępcy prze-
wodniczącego zespołu do spraw koordynacji
działalności organów państwowych w zakresie
nadzoru nad zwalczaniem przestępczości zorgani-
zowanej w sprawie powołania Międzyresortowej
Grupy Zadaniowej.

14. Decyzja nr 223/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie po-
wołania rzecznika dyscyplinarnego korpusu służby
cywilnej w KGP.
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