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146
ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

Na podstawie art. 12 ust. 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, nr

81, poz. 877, nr 100, poz. 1084, nr 106, poz. 1149,
nr 110, poz. 1189, nr 123, poz. 1353 i nr 125, poz.
1367) zarządza się, co następuje:

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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§ 1
1. Zarządzenie określa zasady naliczeń etatów Policji

i etatów pracowników Policji dla:
1) Komendy Głównej Policji,
2) komend wojewódzkich Policji,
3) komend powiatowych (miejskich) Policji,
4) komisariatów i komisariatów specjalistycznych

Policji,
5) oddziałów prewencji Policji i samodzielnych

pododdziałów prewencji Policji,
6) samodzielnych pododdziałów antyterrorystycz-

nych Policji,
7) ośrodków szkolenia Policji,
8) Wyższej Szkoły Policji,
9) szkół policyjnych,
zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi Policji.

2. Przepisy zarządzenia nie dotyczą etatów Policji
finansowanych na podstawie porozumienia, o któ-
rym mowa w art. 13 ust. 4 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,
nr 81, poz. 877,  nr 100, poz. 1084, nr 106, poz.
1149, nr 110, poz. 1189, nr 123, poz. 1353 i nr
125, poz. 1367).

3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendan-
ta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej
Policji stosuje się do Komendanta Stołecznego Po-
licji i Komendy Stołecznej Policji.

§ 2
Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozu-

mieć:
1) liczba etatów Policji w województwie – liczba

etatów jednostek organizacyjnych Policji, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 2-4, funkcjonujących na
obszarze działania komendanta wojewódzkiego
Policji,

2) ogólna liczba etatów Policji w województwie –
liczba etatów jednostek organizacyjnych Policji, o
których mowa w § 1 pkt 2-7, funkcjonujących na
obszarze działania komendanta wojewódzkiego
Policji,

3) liczba etatów pracowników Policji – liczba stano-
wisk, dla których planuje się środki finansowe na
zatrudnienie pracowników Policji w rozliczeniu
średniorocznym.

§ 3
1. Z określonej w ustawie budżetowej liczby etatów

Policji:
1) co najmniej 86,7%, przeznacza się dla komend

wojewódzkich Policji, powiatowych (miejskich)
Policji oraz komisariatów i komisariatów specja-
listycznych Policji,

2) do 8%, przeznacza się dla oddziałów prewencji
Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji
Policji i samodzielnych pododdziałów antyter-
rorystycznych Policji,

3) do 2%, przeznacza się dla Wyższej Szkoły Po-
licji, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Po-
licji,

4) do 3%, przeznacza się dla Komendy Głównej
Policji,

5) do 0,3%, przeznacza się na rezerwę etatową
Komendanta Głównego Policji.

2. Z liczby etatów Policji przeznaczonych dla jedno-
stek organizacyjnych Policji, o których mowa w
ust. 1 pkt 1, dokonuje się naliczeń etatów Policji
przy wykorzystaniu następujących kryteriów:
1) ludność – 65% liczby etatów,
2) przestępczość – 20% liczby etatów,
3) ludność miejska – 8% liczby etatów,
4) ludność w miastach liczących co najmniej 300

tysięcy mieszkańców – 4%  liczby etatów,
5) obszar – 2% liczby etatów,
6) stołeczność – 1%  liczby etatów dla Komendy

Stołecznej Policji, komisariatów i komisariatów
specjalistycznych w powiecie warszawskim.

3. Zależności dotyczące wartości procentowych, o
których mowa w ust. 1 i 2, określa pkt. 1 załącz-
nika do zarządzenia.

§ 4
1. Liczbę etatów Policji w województwie określa się

według kryteriów wymienionych w § 3 ust. 2,
przy wykorzystaniu następujących wskaźników:
1) udziału liczby ludności województwa w ogólnej

liczbie ludności – z liczby etatów,  określonej
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1,

2) udziału poziomu przestępczości w woje-
wództwie w ogólnym poziomie przestępczości
– z liczby etatów,  określonej zgodnie z § 3
ust. 2 pkt 2,

3) udziału liczby ludności miejskiej województwa
w ogólnej liczbie ludności miejskiej – z liczby
etatów,  określonej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3,

4) udziału liczby ludności w miastach liczących co
najmniej 300 tysięcy mieszkańców w woje-
wództwie w ogólnej liczbie ludności w mia-
stach, liczących co najmniej 300 tysięcy
mieszkańców – z liczby etatów,  określonej
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4,

5) udziału wielkości obszaru województwa w
ogólnym obszarze - z liczby etatów  określonej
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5.

2. Przy naliczeniach, o których mowa w ust. 1, w
stosunku do Komendanta Wojewódzkiego Policji z
siedzibą w Radomiu i Komendanta Stołecznego
Policji uwzględnia się obszar ich działania.

3. Przy naliczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2,
przyjmuje się średnie wartości z kolejnych lat,
począwszy od roku 1999:
1) w pkt 1, 3, 4 – według statystyki publicznej,

określającej liczbę mieszkańców zameldo-
wanych na pobyt stały,

2) w pkt 2 – według statystyki policyjnej, okre-
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ślającej liczbę przestępstw stwierdzonych w
zakończonych postępowaniach przygotowaw-
czych,

3) w pkt 5 – według statystyki publicznej.
4. Sposób wykorzystania wskaźników, o których

mowa w ust 1, określają wzory umieszczone w
pkt 2 załącznika do zarządzenia.

§ 5
Komendant Główny Policji dokonuje naliczeń eta-

tów Policji zgodnie z zasadami, kryteriami i wskaźni-
kami określonymi w § 3 i 4 oraz ustala liczbę etatów
dla jednostek organizacyjnych Policji, o których mo-
wa w § 1 ust. 1 pkt  5 - 9.

§ 6
1. Komendant wojewódzki Policji w ramach liczby

etatów Policji w województwie ustala liczbę eta-
tów Policji w:
1) komendzie wojewódzkiej Policji, z zastrzeże-

niem ust. 2 i 3,
2) komisariatach specjalistycznych Policji,
3) komendach powiatowych (miejskich) Policji i

komisariatach  Policji, uwzględniając odpowied-
nio kryteria określone w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 5,
wskaźniki określone w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 5,
oraz specyficzne, terytorialne uwarunkowania
realizacji zadań Policji, z zastrzeżeniem § 7.

2. Liczba etatów Policji przeznaczonych dla komendy
wojewódzkiej Policji nie może przekroczyć 14%
ogólnej liczby etatów Policji w województwie.

3. Ograniczenie procentowe, o którym mowa w ust. 2
nie dotyczy Komendy Stołecznej Policji oraz do
dnia 30 czerwca 2002 r. Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu.

4. Ogólną liczbę etatów Policji w województwie,
ustala się według wzoru określonego w pkt 3
załącznika do zarządzenia.

§ 7

W wypadku gdy jedno z kryteriów, o którym mo-
wa w § 3 ust. 2, nie ma zastosowania przy ustalaniu
liczby etatów Policji, jego wartość procentową należy
przeznaczyć na zwiększenie wartości pozostałych lub
utworzenie nowego kryterium za zgodą Komendanta
Głównego Policji.

§ 8
1.  Naliczeń etatów pracowników Policji dokonuje:

1) Komendant Główny Policji dla;
a) Komendy Głównej Policji,
b) Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych.

2) Komendant wojewódzki Policji dla;
a) komendy wojewódzkiej Policji, komisariatów

specjalistycznych Policji, oddziału prewencji
Policji, samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji, samodzielnego pododdziału
antyterrorystycznego Policji i ośrodka szko-
lenia Policji,

b) komend powiatowych (miejskich) Policji i
komisariatów Policji.

2. Przy naliczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
lit. b, można uwzględnić kryteria określone w § 3
ust. 2 pkt 1 i 2 oraz wskaźniki określone w § 4
ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem § 7.

§ 9
Traci moc zarządzenie Nr 28/98 Komendanta

Głównego Policji z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie
zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP z
1999 r. Nr 8, poz. 43).

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia.

                          Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Załącznik
do  zarządzenia  nr 21
Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 listopada 2001 r.

1. Liczba etatów Policji (E) stanowi sumę:

a)   E =  ET + EOPP+AT + ESP+OSzP + EKGP + ER,

gdzie:
ET  – oznacza liczbę etatów komend wojewódzkich Policji, powiatowych (miejskich) Policji oraz komisa-

riatów i komisariatów specjalistycznych Policji,
EOPP + AT  – oznacza liczbę etatów oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji

Policji i samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji,
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ESP+OSzP – oznacza liczbę etatów Wyższej Szkoły Policji, szkół policyjnych  i ośrodków szkolenia Policji,
EKGP – oznacza liczbę etatów Komendy Głównej Policji,
ER  – oznacza liczbę etatów stanowiących rezerwę etatową Komendanta Głównego Policji,

b) ET = EL + EP + EM + EA + EO + EKSP,

gdzie:
EL – oznacza liczbę etatów Policji, według kryterium liczby ludności (EL = 65% * ET),
EP – oznacza liczbę etatów Policji, według kryterium poziomu przestępczości (EP = 20% * ET),
EM – oznacza liczbę etatów Policji, według kryterium liczby ludności miejskiej (EM = 8% * ET),
EA – oznacza liczbę etatów Policji, według kryterium liczby ludności w miastach

liczących co najmniej 300 tysięcy mieszkańców (EA  = 4% * ET),
EO – oznacza liczbę etatów Policji, według kryterium wielkości obszaru

(EO = 2% * ET),
EKSP  – oznacza liczbę etatów Policji dla Komendy Stołecznej Policji, komisariatów i komisariatów specja-

listycznych w powiecie warszawskim (EKSP = 1% * ET).

2. Dla liczby etatów Policji w województwie, zachodzi związek:

EW = ELw + EPw + EMw + EAw + EOw+ EKSP,

gdzie:
EW    – oznacza liczbę etatów w województwie,
ELw  – oznacza liczbę etatów w województwie, według wskaźnika ludności; ELw = EL * LW/LK

( LW – ludność województwa, LK – ludność kraju),
EPw –   oznacza liczbę etatów w województwie,  według wskaźnika przestępczości;

 EPw = EP * PW/PK

(PW –liczba przestępstw w województwie,  PK – liczba przestępstw w kraju),
EMw – oznacza liczbę etatów w województwie, według wskaźnika ludności miejskiej;

EMw = EM * LMw/LMK

(LMw – ludność miejska województwa, LMK – ludność miejska kraju),
EAw – oznacza liczbę etatów w województwie, według wskaźnika aglomeracji tj. miast liczących co

najmniej 300 tys. mieszkańców; EAw = EA * LAw/LAK

(LAw – ludność aglomeracji w województwie, LAK – ludność aglomeracji w kraju),
EOw – oznacza liczbę etatów w województwie, według wskaźnika obszaru;

EOw = EO * OW/OK

 (OW – obszar województwa, OK – obszar kraju).

3. Dla ogólnej liczby etatów Policji w województwie zachodzi związek:

EWogólna = EW + E(OPP+AT)w + E(OSzP)w,

gdzie:
EWogólna    – oznacza ogólną liczbę etatów w województwie,
E(OPP+AT)w – oznacza sumę liczby etatów: oddziału prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów pre-

wencji Policji i samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji,
E(OSzP)w  –oznacza liczbę etatów ośrodka szkolenia Policji.

* w rozliczaniu ww. wskaźników należy postępować zgodnie z zasadą określoną  w § 7 zarządzenia, uwzględ-
niając terytorialny zasięg działania poszczególnych organów Policji.
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147
DECYZJA NR 264 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 listopada 2001 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego pilotażowych programów szkolenia
w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej o profilach

operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowo-śledczym

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 do użytku służbowego pilotażowe

programy szkolenia w ramach doskonalenia zawodo-
wego dla policjantów służby kryminalnej o profilach
operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowo-śledczym,
stanowiące załączniki do decyzji.

§ 2
Realizację programów, o których mowa w § 1, po-

wierzam Szkole Policji w Pile.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkolenia, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

148
DECYZJA NR 267 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 listopada 2001 r.

w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów – negocjatorów

Na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 10  Ko-
mendanta 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 program szkolenia w ramach dosko-

nalenia zawodowego dla policjantów – negocjatorów,
stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu powierzam Centrum Szkole-

nia Policji w Legionowie.

§ 3
1. Traci moc Decyzja nr 139 Komendanta Głównego

Policji z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie
programu szkolenia w ramach doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów – negocjatorów.

2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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149
DECYZJA NR 271 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 listopada 2001 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
zakwalifikowanych do projektu „Young” (Moduł II, III, V, VI)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a 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, nr 81,
poz. 877, nr 100, poz. 1084, nr 106, poz. 1149, nr
110, poz. 1189 i nr 123, poz. 1353), postanawiam
co następuje

§ 1
Wprowadzam program szkolenia w ramach do-

skonalenia zawodowego dla policjantów zakwalifi-
kowanych do projektu „Young” (Moduł II, III, V, VI),
stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu powierzam Wyższej Szkole

Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

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

150
DECYZJA NR 274 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 listopada 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia
specjalistycznego dla policjantów dzielnicowych

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
W programie szkolenia specjalistycznego dla poli-

cjantów dzielnicowych, stanowiącym załącznik do de-
cyzji nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lute-
go 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego
programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów
dzielnicowych (Dz. Urz. KGP nr 3, poz. 40), dodaje się
cel cząstkowy pod tytułem „Słuchacz zdaktyloskopuje
osobę oraz zweryfikuje sporządzoną kartę daktylosko-

pijną”, będący załącznikiem do decyzji.

§ 2
Realizację celu cząstkowego, o którym mowa w §

1, w wymiarze 8 godzin wykładowych powierzam
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Poli-
cji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13                                                                         Poz. 146-435-

151
DECYZJA NR 275 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 listopada 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia specjalistycznego
dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji

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
W programie szkolenia specjalistycznego dla kie-

rowników ogniw  patrolowo-interwencyjnych Policji,
stanowiącym załącznik do decyzji nr 73 Komendanta
Głównego Policji z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie
wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia spe-
cjalistycznego dla kierowników ogniw patrolowo-
-interwencyjnych Policji (Dz. Urz. KGP nr 6, poz. 58)
dodaje się cel cząstkowy pod tytułem „Słuchacz
zdaktyloskopuje osobę oraz zweryfikuje sporządzoną

kartę daktyloskopijną”, będący załącznikiem do decy-
zji.

§ 2
Realizację celu cząstkowego, o którym mowa w

§ 1, w wymiarze 8 godzin wykładowych powierzam
Szkole Policji w Słupsku i Szkole Policji w Katowi-
cach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

152
DECYZJA NR 276 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 listopada 2001 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia specjalistycznego policjantów ruchu drogowego

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
W pilotażowym programie szkolenia specjalistycz-

nego policjantów ruchu drogowego, stanowiącym
załącznik do decyzji nr 192A Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie programu
szkolenia specjalistycznego policjantów ruchu dro-
gowego (Dz. Urz. KGP nr 7, poz. 80) dodaje się cel
cząstkowy pod tytułem „Słuchacz zdaktyloskopuje

osobę oraz zweryfikuje sporządzoną kartę daktylo-
skopijną”, będący załącznikiem do decyzji.

§ 2
Realizację celu cząstkowego, o którym mowa w

§ 1, w wymiarze 8 godzin wykładowych powierzam
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 13

1. Decyzja nr 0257/A/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 października 2001 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania i działania zespołów
werbunkowych w Policji (tajna).

2. Decyzja nr 0260/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 października 2001 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania międzywydziałowej
grupy operacyjno-śledczej, mającej na celu ujaw-
nienie przestępczej działalności prowadzonej przez
tzw. „Grupę Pruszkowską” (tajna).

3. Decyzja nr 261/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania świadectw służby i opi-
nii o służbie policjantom zwolnionym ze służby w
Policji.

4. Decyzja nr 262/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie po-
wołania zespołu ds. oceny struktur organizacyj-
nych Policji.

5. Decyzja nr 263/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie przy-
gotowania i przeprowadzenia XV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu pn. „Policjant Ruchu Drogo-
wego Roku 2002”.

6. Decyzja nr 265/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie od-
wołania policjantów z pełnienia służby w Siłach

Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie.

7. Decyzja nr 266/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 listopada 2001 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania i organizacji grupy
operacyjno-procesowej.

8. Decyzja nr 268/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 listopada 2001 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania i organizacji grupy
operacyjno-śledczej.

9. Decyzja nr 269/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie po-
wołania Komitetu Organizacyjnego Międzynaro-
dowej Konferencji „Zarządzenie przez jakość w
Policji”.

10. Decyzja nr 270/Z/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie za-
dań Policji związanych z tranzytem przewozu
świeżego paliwa jądrowego przez terytorium RP.

11. Decyzja nr 272/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie
uchylenia protokołu powypadkowego z dnia 19 lu-
tego 2001 r. dotyczącego wypadku st. post. Da-
nuty Rembelskiej.

12. Decyzja nr 273/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie
uchylenia protokołu powypadkowego z dnia 4 lip-
ca 2001 r. dotyczącego wypadku podinsp. Wal-
demara Wojdyła.
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