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40
DECYZJA NR 75 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
wykonujących zadania służbowe na wodach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach do-

skonalenia zawodowego dla policjantów wykonują-
cych zadania służbowe na wodach”, stanowiący
załącznik do decyzji.

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 231 Komendanta Głównego

Policji z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wpro-
wadzenia do użytku służbowego programu szkolenia

doskonalącego policjantów w specjalności: Policja
Wodna (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 8, poz. 47).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

41
DECYZJA NR 95 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie programu szkolenia podstawowego policjantów – część ogólnopolicyjna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia podstawowego

policjantów – część ogólnopolicyjna”, stanowiący
załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile,
Szkole Policji w Słupsku oraz Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie.

§ 3
Traci moc:

1) decyzja nr 280 Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie programu

szkolenia podstawowego policjantów (Dz. Urz.
KGP Nr 14, poz. 155),

2) decyzja nr 286 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie programu
szkolenia podstawowego dla nowo przyjętych do
Policji absolwentów wyższych uczelni (Dz. Urz.
KGP Nr 14, poz. 156),

3) decyzja nr 229 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia pilotażowych programów szkolenia pod-
stawowego policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 14,
poz. 112).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie w dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

42
DECYZJA NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 kwietnia 2003 r.

w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań
związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki

Na podstawie art. 28a ust. 2 i art. 35a ust. 3.
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 5

ust. 1 i 2, art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, z późn. zm.) posta-
nawiam, co następuje:
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§ 1
1. Obowiązki w zakresie gospodarki finansowej doty-

czące dysponowania środkami pieniężnymi, zacią-
gania zobowiązań w ramach planu wydatków
Komendy Głównej Policji, w Dziale 754 – Bezpie-
czeństwo publiczne, rozdziały: 75402, 75403,
75404, 75405 i 75497, z uwzględnieniem zaan-
gażowania wydatków w roku bieżącym i latach
następnych, zatwierdzania do realizacji dokumen-
tów księgowych, a także dokonywania oceny ce-
lowości zaciągania zobowiązań finansowych i re-
alizacji wydatków powierzam:
1) Dyrektorowi Biura Finansów KGP oraz jego za-

stępcy w zakresie wydatków:
a) ujętych w klasyfikacji budżetowej wydat-

ków w grupie „O – Finanse”, z wyjątkiem
wydatków określonych w pkt 2 lit. a tire 5 i
lit. b oraz nagród uznaniowych,

b) dotyczących środków specjalnych oraz
środków przekazanych Komendzie Głównej
Policji na podstawie odrębnych umów i po-
rozumień;

2) Dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy
Głównej Policji oraz jego zastępcom w zakresie
wydatków:
a) ujętych w klasyfikacji budżetowej wydat-

ków w grupach:
– „2 – Transport”, „4 – Umundurowanie

i higiena osobista", „5 – Wyżywienie”,
„6 – Administracja i utrzymanie obiek-
tów” oraz „7 – Remonty obiektów i in-
westycje”,

– „3 – Uzbrojenie i technika specjalna” – z
wyjątkiem wydatków przeznaczonych na
finansowanie potrzeb Centralnego Labo-
ratorium Kryminalistycznego KGP, o któ-
rych mowa w pkt 4,

– „8 – Szkolenie i wychowanie”,
– „9 – Lecznictwo” – z wyjątkiem wydat-

ków określonych w pkt 5,
– „O – Finanse” – dotyczących paragrafu

302 w póz. 302017 i 302018, paragrafu
430 w poz. 430013 i 430021 do wyso-
kości limitu finansowego określonego
przez Komendanta Głównego Policji lub
upoważnioną przez niego osobę oraz pa-
ragrafu 444,

b) funduszu socjalnego dla emerytów i renci-
stów policyjnych Komendy Głównej Policji;

3) Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki oraz
jego zastępcom w zakresie wydatków ujętych
w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupie
„1 – Łączność i informatyka";

4) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Krymi-
nalistycznego KGP oraz jego zastępcy w zakre-
sie wydatków ujętych w klasyfikacji budżeto-
wej wydatków w grupie „3 – Uzbrojenie i
technika specjalna”, dotyczących potrzeb Cen-

tralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
i obejmujących:
a) zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i

techniki specjalnej – paragraf 421,
b) zakup sprzętu – paragraf 425,
c) zakup usług remontowych – paragraf 427,
d) zakup usług pozostałych – paragraf 430;

5) Dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Niejaw-
nych i Inspekcji oraz jego zastępcy w zakresie
wydatków ujętych w klasyfikacji wydatków
budżetowych w grupie „9 – Lecznictwo”, do-
tyczących zakupu usług medycznych – para-
graf 430 poz. 430020 – w zakresie badań pro-
filaktycznych, medycyny pracy i sanatoriów.

2. W zakresie właściwości określonej w ust. 1, dy-
rektorzy biur mogą wyznaczyć podległych naczel-
ników wydziałów lub ich zastępców do podpisy-
wania zamówień, związanych z wykonywaniem
zawartych umów na dostawy, roboty lub usługi
oraz zatwierdzania dokumentów księgowych sta-
nowiących podstawę operacji gospodarczych – do
wysokości nie przekraczającej równowartości
3000 EURO, z wyjątkiem wydatków określonych
w §§ 302 i 444, w zakresie których mogą upo-
ważnić ww. osoby do zatwierdzania dokumentów
księgowych bez ograniczeń kwotowych.

§ 2
1. Realizacja wydatków budżetowych, o których

mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5, dokonywana jest za
pośrednictwem Biura Finansów KGP, które spra-
wuje w tym zakresie kontrolę formalno-rachun-
kową.

2. Obsługę komórek organizacyjnych KGP wymienio-
nych w § 1 ust. 1, w zakresie zamówień publicz-
nych, realizacji umów dotyczących zakupów to-
warów i usług oraz gospodarki magazynowej z
uwzględnieniem prowadzenia ewidencji materia-
łowej, wykonuje Biuro Logistyki Policji KGP.

§ 3
1. Dyrektorzy biur, ich zastępcy oraz inne osoby

upoważnione, o których mowa w § 1, są obowią-
zane do sprawowania bieżącego nadzoru w zakre-
sie gospodarowania środkami publicznymi pod
względem legalności, gospodarności i celowości
oraz w zakresie odbioru jakościowego realizowa-
nych zakupów.

2. Czynności nadzoru, o których mowa w ust. 1,
obejmują w szczególności zapewnienie przestrze-
gania procedur dokonywania wydatków:
1) zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

harmonogramem ich realizacji oraz obowiązują-
cymi przepisami prawa;

2) po przeprowadzeniu kontroli:
a) wstępnej, polegającej na sprawdzeniu celo-

wości i zgodności wydatku z kierunkami
działania jednostki oraz zasadą uzyskiwania
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najlepszych efektów z danych nakładów.
Dotyczy to w szczególności badania projek-
tów umów, porozumień i innych dokumen-
tów powodujących powstanie zobowiązań,

b) bieżącej, polegającej na badaniu czynności i
operacji w toku ich wykonywania w celu
sprawdzenia, czy przebiegają w sposób
umożliwiający terminową realizację zadań w
wysokości wcześniej ustalonej.

3. Na dowód dokonania  kontroli dokumentów pod
względem określonym w ust. 1, dyrektor
/zastępca dyrektora/ biura lub osoba upoważniona
opatruje je podpisem.

§ 4
1. Osoby zatrudnione na stanowiskach wymienio-

nych w § 1 są obowiązane potwierdzić na piśmie
przyjęcie odpowiedzialności w zakresie powierzo-
nej im gospodarki finansowej. Dokument ten pod-
lega włączeniu do akt osobowych.

2. W przypadku zmian kadrowych na stanowiskach
wymienionych w § 1 Dyrektor Biura finansów i
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia zapewniają reali-
zację wymogów, o których mowa w ust. 1.

§ 5
1. Dyrektorzy biur, przedkładając właściwym przeło-
żonym wnioski lub propozycje w sprawach oso-
bowych policjantów i pracowników, jeżeli ich za-
łatwienie powoduje skutki finansowe, są obowią-
zani do uprzedniego uzyskania opinii Dyrektora
Biura Finansów KGP, lub upoważnionej przez nie-
go osoby, w zakresie możliwości ich pokrycia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim
załatwienie sprawy i wynikające z tego tytułu
skutki finansowe mają charakter obligatoryjny.

§ 6
Postanowienia niniejszej decyzji nie naruszają

uprawnień do realizacji niektórych zadań w zakresie
gospodarki finansowej w Komendzie Głównej Policji,
wynikających z odrębnych decyzji.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z

mocą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

43
DECYZJA NR 99 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 kwietnia 2003 r.

w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego przygotowującego
policjantów do pełnienia służby w jednostkach Policji wykonujących zadania w misjach pokojowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, póz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach do-

skonalenia zawodowego przygotowującego policjan-
tów do pełnienia służby w jednostkach Policji wyko-
nujących zadania w misjach pokojowych – wersja
pilotażowa”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierzam Szkole Policji w Słupsku.

§ 3
Traci moc decyzja nr 252 Komendanta Głównego

Policji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie pro-
gramu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowe-
go dla policjantów oddziału prewencji wykonującego
zadania w Misji Specjalnej ONZ w Kosowie (Dz. Urz.
KGPNr 12, poz. 141).

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Praw-
nej Biura Prawnego KGP.
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44
DECYZJA NR 100 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia 2 maja 2003 roku, 20 czerwca 2003 roku oraz 10 listopada 2003 roku
dniami wolnymi od służby

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 paź-
dziernika 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby
policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1471) postana-
wiam, co następuje:

§ 1
Ustalam:
1) 2 maja 2003 roku (piątek),
2) 20 czerwca 2003 roku (piątek),
3) 10 listopada 2003 roku (poniedziałek)
dniami wolnymi od służby dla policjantów Komendy
Głównej Policji.

§ 2
W zamian za dni wolne od służby wymienione w

§ 1 wyznaczam dniami ośmiogodzinnej służby:
1) 10 maja 2003 roku (sobota),
2) 28 czerwca 2003 roku (sobota),
3) 15 listopada 2003 roku (sobota).

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

45
DECYZJA NR 103 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie pilotażowego programu ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego
policjantów – członków personelu lotniczego Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688)  postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam pilotażowy program ramowy

szkolenia specjalistycznego policjantów – człon-
ków personelu lotniczego Policji, stanowiący za-
łącznik nr 1 do decyzji.

§ 2
Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy

szkolenia specjalistycznego policjantów – człon-

ków personelu lotniczego Policji, stanowiący za-
łącznik nr 2 do decyzji.

§ 3
Realizację programu powierzam Wyższej Szkole

Policji w Szczytnie.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji , do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Praw-
nej Biura Prawnego KGP.
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46
DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla dyżurnych jednostek Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach do-

skonalenia zawodowego dla dyżurnych jednostek
Policji”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji
w Słupsku.

§ 3
Tracą moc:
1) decyzja nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia

23 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia pilo-
tażowego programu szkolenia w ramach dosko-
nalenia zawodowego dyżurnych jednostek Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 21);

2) decyzja nr 89 Komendanta Głównego Policji z dnia
15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pro-
gramu szkolenia w ramach doskonalenia zawodo-
wego dyżurnych jednostek Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 6, poz. 64).

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 10

1. Zarządzenie nr 67pf/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie metod i form działania
pododdziałów antyterrorystycznych oraz komó-
rek minersko-pirotechnicznych Policji.

2. Zarządzenie nr 68/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

3. Zarządzenie nr 69/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

4. Zarządzenie nr 70/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

5. Zarządzenie nr 71/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

6. Zarządzenie nr 72/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

7. Zarządzenie nr 73/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

8. Zarządzenie nr 74/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

9. Zarządzenie nr 75/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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10. Zarządzenie nr 76/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 77/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 78/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 79/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 80/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 81/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 82/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 83/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 84/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 85/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 86/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

21. Zarządzenie nr 87/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

22. Zarządzenie nr 88/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

23. Zarządzenie nr 89/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

24. Zarządzenie nr 90/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

25. Zarządzenie nr 91/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 20O3 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 92/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 93/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 94/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 95/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 96/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

31. Zarządzenie nr 97/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

32. Zarządzenie nr 98/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.
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33. Zarządzenie nr 99/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli korespondencji.

34. Zarządzenie nr 100/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli korespondencji.

35. Zarządzenie nr 101/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 102/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 103/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 104/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Decyzja nr 96/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie po-

wołania zespołu do przeprowadzenia czynności
wyjaśniających kwestie zasygnalizowane w ar-
tykule pt. „Poufne źródło informacji” redaktora
Piotra Pytlakowskiego.

40. Decyzja nr 97/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów
w imieniu Komendanta Głównego Policji oraz
trybu postępowania w tych sprawach.

41. Decyzja nr 101/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

42. Decyzja nr 102/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

43. Decyzja nr 105/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

44. Decyzja nr 106/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania nieetatowych zespołów do przeprowa-
dzenia wizytacji w Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie i Szkole Policji w Słupsku.

45. Decyzja nr 107/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 kwietnia 2003 r. o powołaniu ze-
społu do modyfikacji i opracowania programów
szkolenia dla policjantów wykonujących zadania
antyterrorystyczne.

Sprostowanie
Decyzja nr 79 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego policjantów w języku francuskim – etap II, została omyłkowo opublikowana dwu-
krotnie – w Dzienniku Urzędowym KGP nr 6 i 7. Za pomyłkę przepraszamy.
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