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DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności dyżurny jednostki 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 specjalistycznego

policjantów o specjalności dyżurny jednostki Policji”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

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

§ 3
Traci moc decyzja nr 254 Komendanta Głównego

Policji z dnia 10 października 2002 roku w sprawie
wprowadzenia programów ramowego i szczegółowe-
go szkolenia specjalistycznego policjantów o specjal-
ności dyżurny jednostki Policji (wersje pilotażowe)
(Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 91).

§ 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.

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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58
DECYZJA NR 137 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę
przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych

Na podstawie § 14 ust. 3 zarządzenia nr 13 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 1998 r.
w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek,
komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz
szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowa-
nia (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70) postanawia się, co
następuje:

§ 1
1. Ustala się wysokość ryczałtu pieniężnego dla poli-

cjanta na czyszczenie i naprawę przedmiotów wy-
posażenia niezbędnego do wykonywania czynności
służbowych.

2. Miesięczna wysokość ryczałtu pieniężnego przysłu-
guje policjantowi od dnia wydania przedmiotów
wyposażenia specjalnego i wynosi:
1) Nr zestawu 1a, 1j, 3a-c, 4a, 5d, 6a, 9a-e, 16

oraz uwaga 2 pod zestawem nr 5     – 4,00 zł;
2) Nr zestawu 18, 19, 21, 22, 24, 25   – 4,80 zł;
3) Nr zestawu 4b, 4c, 4e                     – 5,80 zł;
4) Nr zestawu 1b, 1c, 1i, 4d, 5k, 13, oraz uwaga

1 pod zestawem nr 5                       – 8,10 zł;
5) Nr zestawu 1d, 1e, 1h, 5b, 17, 23, 26, 27

– 9,80 zł;
6) Nr zestawu 5f, 5g, 5h, oraz dla mechaników

obsługi wg zestawu nr 13              – 11,50 zł;
7) Nr zestawu 1f, 1g, 2, 14, 14a, 15, oraz użyt-

kujący motocykle o pojemności 250 cm3 i wię-
cej wg zestawu nr 4b                    – 13,80 zł.

§ 2
1. Ryczałt pieniężny, o którym mowa w § 1, wypła-

ca wydział (sekcja) finansowy raz w roku za cały
rok kalendarzowy w miesiącu lipcu, na podstawie
imiennych list sporządzonych przez wydział zaopa-
trzenia (sekcję) jednostki Policji.

2. Należność powstałą w ciągu roku wypłaca się
policjantowi za okres od miesiąca powstania na-
leżności do końca roku kalendarzowego.

3. Wypłacony ryczałt pieniężny nie podlega zwrotowi.

§ 3
Uprawnienie do ryczałtu pieniężnego w wysokości

określonej w decyzji przysługuje policjantowi od dnia
1 stycznia 2003 r.

§4
Traci moc decyzja nr 198/98 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 10 października 1998 r. w sprawie
określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla poli-
cjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wy-
posażenia niezbędnego do wykonywania czynności
służbowych (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 6, poz. 35).

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
                               gen. insp. Antoni Kowalczyk

59
DECYZJA NR 141 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia Rady Programowej Muzeum Policji

Działając w trybie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 22
Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada
2001 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej
Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 153, z 2002 r.
Nr 10, poz. 61 i z 2003 r. Nr 2, poz. 3 oraz Nr 4,
poz. 8) postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Tworzy się Radę Programową Muzeum Policji,

zwaną dalej „Radą”, w skład której wchodzą osoby
posiadające wiedzę o funkcjonowaniu Policji, jej hi-

storii i tradycji, oraz doświadczenie w działalności
publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego w państwie.

2. Członków Rady powołuje Komendant Główny Poli-
cji po uzyskaniu ich deklaracji o gotowości do
udziału w pracach Rady.

3. Członkostwo w Radzie ustaje od dnia przekazania
Komendantowi Głównemu Policji przez członka Ra-
dy oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.
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§ 2
Rada spełnia następujące funkcje:
1) formułuje opinie, udziela konsultacji i doradza

Komendantowi Głównemu Policji w sprawach
związanych z funkcjonowaniem Muzeum Policji;

2) udziela pomocy w przezwyciężaniu istotnych
trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Mu-
zeum Policji;

3) inicjuje i wspiera wszelkie formy upowszech-
niania dorobku Policji.

§ 3
1. Rada prowadzi działalność w formie:

1) posiedzeń plenarnych, zwoływanych nie rza-
dziej niż raz na sześć miesięcy w terminach
ustalonych przez Dyrektora Biura Kadr i Szko-
lenia Komendy Głównej Policji;

2) zebrań problemowych, zwoływanych doraźnie
na wniosek członków Rady, w terminach
ustalonych przez Dyrektora Biura Kadr i Szko-
lenia Komendy Głównej Policji;

3) konsultacji udzielanych przez poszczególnych
członków Rady, ustnie lub pisemnie, na wnio-
sek Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Policji.

2. Członkowie Rady mają równy status i są niezależ-
ni w zakresie wyrażanych opinii i ocen, przedsta-
wianych wniosków i propozycji oraz inicjatyw po-
dejmowanych w ramach funkcji, o których mowa
w § 2.

3. W posiedzeniach i zebraniach Rady mogą uczest-
niczyć wyznaczeni lub zaproszeni przez Dyrektora
Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji
eksperci albo inne osoby, których obecność zo-
stała uznana za potrzebną.

§ 4
1. Naczelnik Wydziału Upowszechniania i Promocji

Kultury w Policji Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Policji zapewnia warunki umożliwiające
Radzie realizację jej funkcji.

2. Do obowiązków Naczelnika Wydziału Upowszech-
niania i Promocji Kultury w Policji w zakresie, o
którym mowa w § 3, należy:
1) zwoływanie, w imieniu Dyrektora Biura Kadr i

Szkolenia Komendy Głównej Policji, posiedzeń i
zebrań Rady;

2) przygotowywanie materiałów zgodnie z tema-
tyką posiedzeń i zebrań Rady oraz spraw kie-
rowanych do konsultacji przez członków Rady;

3) dostarczanie członkom Rady, z zachowaniem
zasad określonych w przepisach o ochronie in-
formacji niejawnych, materiałów informacyj-
nych niezbędnych w działalności Rady;

4) organizacyjna obsługa posiedzeń i zebrań Rady;
5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji

związanej z działalnością Rady.

§ 5
Posiedzeniom i zebraniom Rady przewodniczy Dy-

rektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji
lub inna wyznaczona przez niego osoba.

§ 6
Obsługę biurową i techniczną niezbędną do dzia-

łalności Rady zapewnią Dyrektor Biura Kadr i Szkole-
nia oraz Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej
Policji, stosownie do ustalonych zakresów działania
wymienionych biur.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
                               gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załącznik do decyzji nr 141
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 maja 2003 r.

Lista członków Rady Programowej Muzeum Policji

1. Hanna GUCWIŃSKA – Poseł na Sejm RP.

2. Włodzimierz DUSIEWICZ – Prezes Federacji Rodzin Katyńskich.

3. Grzegorz GRYZ – Specjalista ds. upowszechniania historii i tradycji Policji w
Biurze Kadr i Szkolenia KGP.
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4. Andrzej HOŁOWATY-WINOGRODZKI – Dyrektor Biura – Inspektorat Nadzoru i Kontroli Komendy
Głównej Straży Granicznej.

5. Zenon JAKUBOWSKI – Klub Emerytów i Rencistów Komendy Głównej Policji.

6. Grzegorz JACH – Naczelnik Wydziału Upowszechniania i Promocji Kultury w
Policji Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.

7. Tadeusz KONON – Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939“.

8. Krzysztof KOŚLA – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowe-
go Pracowników Cywilnych MSWiA.

9. Jacek MACYSZYN – Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

10. Antoni OSIERDA – Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej
Policji.

11. Hieronim PAKULSKI – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna“.

12. Janusz ŚLIWIŃSKI – I Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

60
WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 maja 2003 r.

zmieniające wytyczne w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób
obsługujących monitory ekranowe

§ 1
W wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji

z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zaopatrywania w
okulary ochronne osób obsługujących monitory ekra-
nowe wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 wyrazy „Dyrektor Biura Logistyki

Policji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Biura do
spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji”;

2) w § 3 ust. 1 wyrazy „najniższego wynagrodzenia
pracowników, określanego rozporządzeniem Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najniż-
szego wynagrodzenia za pracę pracowników,
obowiązującego na dzień 1 lutego każdego roku”
zastępuje się wyrazami „minimalnego wynagro-

dzenia za pracę ogłoszonego przez Prezesa Rady
Ministrów, obowiązującego na dzień 1 stycznia
każdego roku”;

3) w § 4 wyrazy „Inspektoratu Komendanta Głów-
nego Policji” zastępuje się wyrazami „Biura do
spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji
Komendy Głównej Policji”.

§ 2
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania, z

mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

Komendant Główny Policji:
                               gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

Komendy Głównej Policji nr 11

1. Zarządzenie nr 251/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 252/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 253/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11                                                                           Poz. 60-345-

4. Zarządzenie nr 254/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 255/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 256/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 257/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 258/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 259/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 260/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 261/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 262/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 263/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 264/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 265/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 266/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 267/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 268/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli  operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 269/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 270/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Decyzja nr 128/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2003 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
śledczej.

22. Decyzja nr 130/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2003 r. w spawie organi-
zacji przygotowań i uczestnictwa reprezentacji
polskiej Policji w Mistrzostwach Europy Policji w
Strzelectwie.

23. Decyzja nr 131/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie realiza-
cji przedsięwzięć związanych z organizacją ob-
chodów 63. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

24. Decyzja nr 132/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie uczest-
nictwa reprezentacji polskiej Policji w Mistrzo-
stwach Europy Policji w Tenisie Ziemnym, w
terminie 6-13 czerwca 2003 r. w Holandii.

25. Decyzja nr 133/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania w Komendzie Głównej Policji nieetatowego
zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie,
wyposażenie oraz organizację podróży Policyj-
nych Sił Stabilizacyjnych do Iraku.

26. Decyzja nr 135/2003 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 23 maja 2003 r. zmieniająca decyzję w
sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Central-
nego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

27. Decyzja nr 136/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie realiza-
cji zadań Policji związanych z ogólnokrajowym
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referendum w sprawie wyrażenia zgody na raty-
fikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wy-
znaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku.

28. Decyzja nr 138/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 maja 2003 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania zespołu koordynacyjne-
go do spraw dostępu do informacji przesyłanych
w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

29. Decyzja nr 139/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania grupy operacyjno-śledczej.

30. Decyzja nr 140/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania zespołu do wyjaśnienia domniemanych nie-
prawidłowości w zabezpieczeniu meczu piłki
nożnej pomiędzy klubami „Pogoń Staszów” i
„Cracovia” oraz przebiegu interwencji policyjnej
w czasie wywołanego przez kibiców „Cracovii”
zakłócenia porządku publicznego w Staszowie w
dn. 25 maja 2003 r.

31. Decyzja nr 142/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2003 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-procesowej.

32. Decyzja nr 143/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu
szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
policjantów realizujących problematykę prewen-
cji kryminalnej.

33. Zarządzenie nr 271/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 272/2003 Komendanta Głównego
Policji a dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 273/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 274/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 275/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2003 r.  w sprawie po-
wołania materiałów operacyjnych zgromadzo-
nych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 276/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 277/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 278/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 279/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 280/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów zgroma-
dzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 281/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 282/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 283/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli opera-
cyjnej.

46. Zarządzenie nr 284/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 285/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 286/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów zgroma-
dzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 287/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r.  w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 288/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów zgroma-
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dzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej
51. Zarządzenie nr 289/2003 Komendanta Głównego

Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 290/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r.  w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 291/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 292/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 293/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 294/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 295/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 296/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 297/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 298/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 299/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 300/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 301/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 302/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 303/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 304/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 305/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 306/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych  zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 307/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r.  w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 308/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 309/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 310/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 311/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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74. Zarządzenie nr 312/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 313/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 314/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 315/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 316/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 317/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie 318/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontrolo operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 319/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 320/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 321/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 322/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 333/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 334/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 335/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 336/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 337/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 338/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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