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85
ZARZĄDZENIE NR 419 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 sierpnia 2003 r.

w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji
oraz policjantów w sprzęt łączności i informatyki oraz zasad jego przyznawania i użytkowania

Na podstawie art. 71 ust. 2 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, Nr 200, poz.
1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 130, poz.
1188 i 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się podstawowe i szczegółowe normy

wyposażenia określające ilość środków rzeczo-
wych łączności i informatyki niezbędnych do
wykonywania czynności służbowych przez jedno-
stki i komórki organizacyjne Policji.

2. Ustala się zasady opracowywania i zatwierdzania
norm i tabel należności oraz tworzenia rezerw
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środków rzeczowych łączności i informatyki dla
jednostek, komórek organizacyjnych Policji oraz
policjantów.

3. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) norma należności – maksymalna  ilość sprzętu

oraz wyposażenia przysługująca jednostce,
komórce organizacyjnej Policji oraz policjantowi
w określonym czasie dla utrzymania jej spraw-
nego działania;

2) tabela należności − zbiorcze zestawienie norm
należności środków rzeczowych niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania jednostki i
komórki organizacyjnej, stanowiące podstawę
do planowania  potrzeb oraz zaopatrywania się
w środki rzeczowe;

3) rezerwa dyspozycyjna – środki rzeczowe, które
pozwalają na pilne pokrycie wcześniej niepla-
nowanych lub niemożliwych do przewidzenia
potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych
Policji (np. działania operacyjne na dużą skalę,
klęski żywiołowe, awarie, zmiany struktur
organizacyjnych);

4) rezerwa eksploatacyjno-techniczna – środki
rzeczowe utrzymywane przez wydziały BŁiI
KGP, KWP/KSP, Wyższej Szkoły Policji i  szkół
policyjnych, które służą zaspokojeniu bieżących
potrzeb podległych jednostek i komórek orga-
nizacyjnych.

§ 2
1. Normy należności w zakresie sprzętu oraz wypo-

sażenia w sprzęt łączności i informatyki dla jedno-
stek, komórek organizacyjnych Policji oraz poli-
cjantów są określone w § 3 i 4 zarządzenia.

2. W przypadkach braku jednoznacznego określenia
ilości sprzętu i wyposażenia jednostki i komórki
organizacyjne Policji opracowują indywidualne
projekty, wymagające zatwierdzenia:
1) Dyrektora BŁiI KGP − dla komórek organizacyj-

nych KGP oraz dla jednostek organizacyjnych
Policji w zakresie urządzeń oraz wyposażenia
systemów łączności i informatyki o zasięgu
krajowym;

2) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Po-
licji lub jego zastępcy − dla podległych jedno-
stek i komórek organizacyjnych;

3) komendanta Wyższej Szkoły Policji i szkoły po-
licyjnej − w zakresie działania szkoły.

3. Normy należności nie uwzględniają sprzętu łącz-
ności i informatyki pozyskanego poprzez darowi-
zny na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych
Policji.

§ 3
1. Ustala się podstawowe normy należności sprzętu

i wyposażenia:

1) w środki  łączności przewodowej:
a) centrala telefoniczna – dla KGP, KWP (KSP),

KMP, KPP, KRP, KP, PP, Wyższej Szkoły Policji
i szkoły policyjnej o pojemności zgodnej z za-
twierdzonym przez BŁiI KGP projektem, zwa-
nym dalej „projektem”,

b) centrala telegraficzna – dla KGP, KWP (KSP) o
pojemności zgodnej z zatwierdzonym projektem,

c) sprzęt zasilania (siłownie telekomunikacyjne,
baterie akumulatorów) – dla jednostek orga-
nizacyjnych wyposażonych w centrale telefo-
niczne, serwery, router’y, itp. skomletowany
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

d) urządzenie teletransmisyjne zapewniające inte-
grację i przesyłanie usług głosu i danych – dla
KGP, KWP (KSP), KMP, KPP, KRP, KP, PP,
Wyższej Szkoły Policji i szkoły policyjnej
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

e) rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych
− dla KGP, KWP (KSP), KMP, KPP, KRP, KP,
Wyższej Szkoły Policji i szkoły policyjnej
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

f) aparat telefoniczny − zgodnie z potrzebami w
zakresie pojemności centrali telefonicznej lub
urządzenia dyspozytorskiego,

g) urządzenie telekopiowe – na zintegrowane sta-
nowisko kierowania i Centrum Operacyjne
KGP, na stanowisko kierowania i Centrum Ope-
racyjne KWP (KSP), na stanowisko kierowania
KMP, KPP, KRP, KP, Wyższej Szkoły Policji i
szkoły policyjnej w ilości zgodnej z zatwierdzo-
nym projektem i na stanowisko zarządzania
biurem, wydziałem, sekcją oraz na kancelarię,

h) abonenckie urządzenie telegraficzne (AUT) −
według potrzeb w zakresie pojemności central
telegraficznych zgodnie z przyjętą strukturą or-
ganizacyjną sieci telegraficznej Policji,

i)  telegraficzne urządzenie szyfrujące − dla każdego
AUT przeznaczonego do pracy szyfrowej,

j)  aparat telefoniczny szyfrowy lub telefoniczne
urządzenie szyfrujące – dla abonenta sieci rzą-
dowej,

k) urządzenie szyfrujące do telekopiarek – ilość
zgodna z zatwierdzonym przez BŁiI KGP projek-
tem;

2) w środki łączności radiowej krótkofalowej (KF) –
cztery komplety nadawczo-odbiorcze KF z syste-
mem antenowym i pozostałym niezbędnym wypo-
sażeniem na szczeblu KGP i jeden wymieniony
komplet na szczeblu KWP oraz systemy mobilne
w ilości zgodnej  z zatwierdzonym przez BŁiI KGP
projektem;

3)  w środki  łączności radiowej VHF, UHF:
a) stacja retransmisyjna – w ilości zgodnej z

zatwierdzonym przez BŁiI KGP projektem na
sieć łączności radiowej retransmisyjnej na
szczeblu KGP, KWP (KSP), KMP, KPP, KRP,
KP,



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 17                                                                      Poz. 86-87-495-

b) radiotelefon bazowy – po dwa komplety na zin-
tegrowane stanowisko kierowania KGP, na
stanowisko kierowania KWP (KSP), KMP, KPP,
KRP oraz po jednym komplecie na komisariat
Policji (w tym specjalistyczny i sezonowy),

c) radiotelefon bazowy lub biurkowy – do Cen-
trum Operacyjnego KGP, na stanowisko kiero-
wania Biurem KGP1, Wydziałem KGP1, KWP
(KSP), KMP, KPP, KRP, KP i samodzielną sek-
cją,

d) radiotelefon przewoźny – na każdy pojazd Poli-
cji,

e) radiotelefon noszony – ilość zgodna ze szcze-
gółowym wykazem dodatkowych norm należ-
ności sprzętu łączności i informatyki dla jedno-
stek i komórek organizacyjnych Policji, określo-
nym w załączniku nr 1 do zarządzenia;

4) w środki radioliniowe – radiolinie (radiodostęp) –
dla KGP, KWP (KSP), KMP, KPP, KRP, KP, PP
zgodnie z zatwierdzonym projektem;

5)  w środki  łączności satelitarnej:
a) telefon satelitarny wyposażony w antenę prze-

nośną – po jednym zestawie na stanowisko
kierowania KGP, KWP (KSP),

b) telefon satelitarny wyposażony w samonapro-
wadzającą antenę samochodową – po jednym
zestawie na ruchome stanowisko dowodzenia
oddziału prewencji Policji (NPP);

6)  w środki  informatyki:
a) serwery i urządzenia do obsługi systemów

policyjnych, pozapolicyjnych, serwery poczty,
autoryzacji, mapowe, serwery do obsługi
systemów logistycznych, portalu interne-
towego oraz pozostałych zasobów sprzęto-
wych obsługujących bazy danych i towa-
rzyszące oprogramowanie systemowe i aplika-
cyjne − dla wszystkich jednostek i komórek
organizacyjnych Policji − w ilości zgodnej z
zatwierdzonym projektem,

b) serwery do obsługi portali internetowych oraz
serwery i komputery obsługujące dostęp do
sieci Internet – w ilości zgodnej z
zatwierdzonym projektem,

c) komputer klasy UKSP lub NC – dla komendan-
ta i jego zastępców, dyrektora biura i jego za-
stępców, naczelnika wydziału i jego zastęp-
ców, oficera dyżurnego (sztabu) KGP, KWP
(KSP), KMP, KPP, KRP, KP (w tym wyspecjali-
zowane i sezonowe), oddziału prewencji, Wyż-
szej Szkoły Policji i szkoły policyjnej, dla pozo-
stałych pracowników zgodnie z załącznikiem nr
1 do zarządzenia,

d) wyspecjalizowany sprzęt informatyczny oraz
specjalistyczne stacje robocze − dla laborato-
riów kryminalistycznych, wydziałów/sekcji

                                                          
1 Dla CBŚ, BOA KGP i pionu policji kryminalnej radiotelefon bazo-

wy lub biurkowy z możliwością szyfrowania.

techniki operacyjnej KGP, KWP (KSP), KMP,
KRP, KPP wg zatwierdzonych projektów,

e) komputery klasy PC, urządzenia peryferyjne
(drukarki, skanery, nagrywarki itp.) przydziela-
ne są wg uzasadnionych potrzeb i możliwości
budżetowych Policji,

f) wyposażenie teleinformatyczne dydaktycznych
sal informatyki – dla Wyższej Szkoły Policji i
szkoły  policyjnej wg zatwierdzonych projek-
tów,

g) komputery przenośne typu laptop − przydziela-
ne są wg uzasadnionych potrzeb i możliwości
budżetowych Policji,

h) mobilne stanowisko dostępowe – dla służb
wspomagania dowodzenia, ruchu drogowego,
służb operacyjnych oraz innych służb KGP,
KWP(KSP), KMP, KPP, KRP, KP, Wyższej
Szkoły Policji i szkoły policyjnej w ilości zgod-
nej z zatwierdzonym projektem,

i) routery, switche, haby, serwery terminali oraz
inny sprzęt sieciowy dla KGP, KWP (KSP),
KMP, KPP, KRP, KP, Wyższej Szkoły Policji i
szkoły policyjnej  w ilości zgodnej z zatwier-
dzonym projektem,

j) specjalistyczne oprogramowanie przydzielane
jest wg zatwierdzonego projektu.

2. Zasady przyznawania telefonów komórkowych
regulują odrębne przepisy.

§ 4
Szczegółowy wykaz dodatkowych należności

sprzętu łączności i informatyki dla jednostek i komó-
rek organizacyjnych Policji oraz policjantów stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5
1. Tabele należności w zakresie sprzętu i wypo-

sażenia łączności i informatyki opracowują na
podstawie norm należności:
1) wydziały eksploatacyjne BŁiI KGP − dla

komórek organizacyjnych KGP;
2) wydziały łączności, wydziały informatyki (wy-

działy łączności i informatyki) KWP (KSP) − dla
jednostek i komórek organizacyjnych Policji na
obszarze działania KWP (KSP);

3) wydziały łączności, wydziały informatyki (wy-
działy łączności i informatyki lub równorzędne)
Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych − dla
własnych potrzeb.

2. Podstawę do opracowania tabel należności sprzę-
tu, wyposażenia dla jednostek i komórek organi-
zacyjnych Policji oraz policjantów stanowią:
1) normy należności określone zarządzeniem;
2) etatowe stany pracowników;
3) etatowe stany środków transportu.

3.  Opracowane tabele należności zatwierdzają:
1) Dyrektor BŁiI KGP − dla komórek organiza-

cyjnych KGP;
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2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji lub
jego zastępca − dla podległych jednostek i ko-
mórek organizacyjnych;

3) komendant Wyższej Szkoły Policji i szkoły poli-
cyjnej − dla własnych potrzeb.

§ 6
Zatwierdzone tabele należności stanowią podsta-

wę do planowania i zaopatrywania w sprzęt jedno-
stek i komórek organizacyjnych Policji.

§ 7
1. Rezerwę dyspozycyjną dla sprzętu i wyposażenia
łączności i informatyki określa Dyrektor BŁiI KGP,
z uwzględnieniem zadań związanych z niepla-
nowanymi działaniami operacyjnymi jednostek i
komórek organizacyjnych Policji i zabezpieczeniem
działań służb Policji w stanach nadzwyczajnych.

2. Szczegółowy wykaz rezerwy dyspozycyjnej Dyrek-
tora BŁiI KGP stanowi załącznik nr 2 do zarządze-
nia.

3. Uaktualnianie rezerwy dyspozycyjnej powinno
odbywać się sukcesywnie w oparciu o urządzenia
nowszej generacji.

4. Decyzję o czasowym lub stałym zwolnieniu
środków rzeczowych z rezerwy dyspozycyjnej
podejmuje Dyrektor BŁiI KGP.

5. Czasowe wydanie środków rzeczowych z rezerwy
dyspozycyjnej i użycie ich do działań może
nastąpić w następujących przypadkach:
1) poważnego zagrożenia lub naruszenia porządku

i bezpieczeństwa publicznego;
2) klęsk żywiołowych i katastrof;
3) powstania innych ważnych okoliczności.

§ 8
1. Ustala się następującą rezerwę eksploatacyjno-

-techniczną sprzętu łączności i informatyki utrzy-
mywaną przez:
1) wydziały eksploatacyjne BŁiI KGP:

a) aparat telefoniczny, urządzenie telekopiowe,
abonenckie urządzenie telegraficzne,  aparat
telefoniczny szyfrowy lub telefoniczne urzą-
dzenie szyfrujące – do 4% eksploatowanej
ilości urządzeń,

b) stacja retransmisyjna  – 1 kpl.,
c) radiotelefon bazowy – 3 kpl.,
d) radiotelefon biurkowy – 5 kpl.,
e) radiotelefon przewoźny i noszony z

niezbędnym osprzętem – do 4% danego
typu eksploatowanej ilości urządzeń nie
mniej jednak niż 2 szt.,

f) zestawy kamuflowane – do 4% eksploato-
wanej ilości,

g) komputer typu UKSP standard – 5 kpl.,
h) stacja robocza klasy UKSP/Delta’3 – 2 kpl.,
i) samodzielne stanowisko robocze (komputer

PC z drukarką) – 5 kpl.,

j) komputer przenośny typu laptop – 3 kpl.,
k) serwer terminali – 1 kpl.,
l) drukarka laserowa – 5 szt.,
m) sprzęt sieciowy klasy router Cisco – 2 kpl.,
n) sprzęt sieciowy klasy switch – 3 kpl;

2) wydziały łączności i informatyki (wydziały łączno-
ści, wydziały informatyki) KWP (KSP):
a) aparat telefoniczny, urządzenie telekopiowe,

abonenckie urządzenie telegraficzne, aparat
telefoniczny szyfrowy lub telefoniczne urządze-
nie szyfrujące – do 4% eksploatowanej ilości
urządzeń,

b) stacja retransmisyjna – 1 kpl.,
c) radiotelefon bazowy – 2 kpl.,
d) radiotelefon biurkowy – 3 kpl.,
e) radiotelefon przewoźny i noszony z niezbęd-

nym osprzętem – do 4%  eksploatowanej ilości
urządzeń,

f) zestawy kamuflowane – do 4% eksploato-
wanej ilości,

g) komputer typu UKSP standard – 1 kpl.,
h) samodzielne stanowisko robocze (komputer PC

z drukarką) – 3 kpl.,
i) komputer przenośny typu laptop – 1 kpl.,
j) serwer terminali – 1 kpl.,
k) drukarka laserowa – 3 szt.,
l) sprzęt sieciowy klasy router Cisco – 1 kpl.,
m) sprzęt sieciowy klasy switch – 2 kpl;

3) wydziały łączności, wydziały informatyki (wydziały
łączności i informatyki lub równorzędne) Wyższej
Szkoły Policji i szkół policyjnych:
a) aparat telefoniczny, urządzenie telekopiowe,

abonenckie urządzenie telegraficzne, aparat
telefoniczny szyfrowy lub telefoniczne urzą-
dzenie szyfrujące – do 4% eksploatowanej ilo-
ści urządzeń,

b) radiotelefon bazowy biurkowy – 1 kpl.,
c)  radiotelefon przewoźny i noszony z niezbędnym

osprzętem – do 4% eksploatowanej ilości urzą-
dzeń.

§ 9
1. Rezerwą eksploatacyjno-techniczną dysponują na-

czelnicy wydziałów eksploatacyjnych BŁiI KGP,
naczelnicy wydziałów łączności, wydziałów infor-
matyki (łączności i informatyki) KWP (KSP) oraz
naczelnicy wydziałów łączności (łączności i infor-
matyki lub równorzędne) Wyższej Szkoły Policji i
szkół policyjnych.

2. Uzupełnienie rezerwy eksploatacyjno-technicznej
powinno odbywać się sukcesywnie w oparciu o
urządzenia nowszej generacji.

§ 10
1. Sprzęt i wyposażenie łączności i informatyki

należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i
wymaganiami techniczno-ekspolatacyjnymi.
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2. Użytkownicy są odpowiedzialni za właściwą eks-
ploatację sprzętu i wyposażenia łączności i infor-
matyki, będącego w ich użytkowaniu.

§ 11
 Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
                              gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załączniki
do zarządzenia nr 419
Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 sierpnia 2003 r.

Załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz dodatkowych należności sprzętu łączności i informatyki dla jednostek,
komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów

L.p. Nazwa sprzętu j.m. Ilość Sposób naliczania
(nazwa jednostki lub stanowiska)

1 2 3 4 5

I  Sprzęt radiowy
1. Radiotelefon bazowy kpl. 1 Dyżurny OP w miejscu stacjonowania OPP

kpl 1 Dyżurny WB, WWB BOA, CBŚ1

kpl. 1 Dyżurny SPAP, komórki AT i minersko-pirotechniczne 1

kpl. 1 Dyżurny Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej

kpl. 1 Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej

2. kpl. 1 Referat dzielnicowychRadiotelefon bazowy
lub biurkowy kpl. 1 Na WTO (oddział zamiejscowy TO)1

kpl. 1 Na stanowisko dyżurnego izby dziecka

kpl. 1 Na wysunięte stanowisko dowodzenia organizowane na czas
imprez masowych

zestaw 1 Na sztab kryzysowy w KWP, KMP/KPP, OPP/NPP 2

kpl. 1 Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej

3. zestaw 1 Ruchome Stanowisko Dowodzenia OPP/NPP 3Radiotelefon
przewoźny

kpl. 1 Samochód D–cy; Z–cy D–cy, D–ca kompanii, Z–cy D–cy
kompanii, D–ca plutonu OPP/NPP

kpl. 1 Jednostka pływająca Policji

kpl. 1 Motocykl Policji

zestaw 1 Statek powietrzny Policji 1, 3

zestaw 1 Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej 4

4. Radiotelefon
przewoźny w
zestawie
kamuflowanym

kpl. 1 Samochód operacyjny  pionu policji kryminalnej, WB i WWB BOA,
CBŚ, SPAP, komórki AT  i minersko-pirotechniczne1

kpl. 1 WTO (oddział zamiejscowy TO)1

kpl. 1 Samochód operacyjny BSW

                                                          
1 Z możliwością szyfrowania.
2 Według indywidualnego projektu uzgodnionego i zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
3 Według indywidualnego projektu uzgodnionego i zatwierdzonego przez Dyrektora BŁiI KGP.
4 Po jednym z użytkowanych typów lecz nie mniej niż 10 kpl.
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1 2 3 4 5

5. Radiotelefon noszony kpl. 1 Na 2 policjantów BSW

kpl. 1 Na 3 policjantów pionu prewencji

kpl. 1 Na 10 policjantów pionu policji kryminalnej

kpl. 2 D–ca, Z–cy D–cy, D–ca plutonu OPP/NPP

kpl. 1 Dowódca drużyny OPP/NPP

kpl. 2 Na drużynę OPP/NPP

kpl. 1 Na każdego policjanta obsługującego MPG i AWO

kpl. 1 Na oznakowany samochód policji RD

kpl. 1 Na stanowisko dyżurnego izby dziecka

kpl. 1 Na 2 policjantów RD niezmotoryzowanych

kpl. 1 Na jednostkę pływającą, na której ze względów technicznych nie
można zainstalować radiotelefonu przewoźnego

kpl. 1 Na oznakowany motocykl, na który ze względów technicznych nie
można zainstalować radiotelefonu przewoźnego

kpl. 1 Komendant, Z–ca Komendanta Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej

kpl. 1 D–ca kompanii szkolnej, D–ca plutonu liniowego Wyższej Szkoły
Policji, szkoły policyjnej

kpl. 1 D–ca drużyny szkolnej

zestaw 1 Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej
4

kpl. 1 Na każdego dzielnicowego

kpl. 1 Na każdą trasę kurierską poczty specjalnej

kpl. 1 Na opiekuna wychowawcę w izbie dziecka
6. zestaw 1 Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły

policyjnej
kpl. 1 Dla każdego policjanta policji sądowej

kpl. 2 Komisariat Policji portu lotniczego

kpl. 1 Na każdego policjanta WTO (oddział zamiejscowy TO)1

Radiotelefon noszony
kamuflowany lub
radiotelefon noszony
z zestawem
kamuflowanym

kpl. 1 Na 2 policjantów pionu policji kryminalnej 1

kpl. 1 Na każdego policjanta  WB i WWB BOA, CBŚ, SPAP, komórki AT  i
minersko-pirotechniczne1

kpl. 1 Na każdego strzelca wyborowego 1

7. Zestaw podkaskowy kpl. 1 D–ca, Z–ca D–cy, D–ca kompanii, Z–ca  D–cy kompanii, D–ca
plutonu, D–ca drużyny OPP/NPP

kpl. 2 Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej

8. Zestaw
mikrofonowo-
-słychawkowy

kpl. 1 Na każdego policjanta WB i WWB BOA, CBŚ, komórki AT
i minersko-pirotechniczne

9. Zestaw kamuflowany kpl. 1 Na każdego policjanta WB i WWB BOA, CBŚ 3

10. Zestaw podkaskowy
wraz z odbiornikiem kpl. 1 Na każdego policjanta OPP/NPP

11. Zestaw podkaskowy
motocyklowy kpl. 1 Na każdy motocykl

12. Urządzenie ładujące
do radiotelefonów
noszonych

szt. 1 Przy założeniu 1 gniazdo na 1 radiotelefon
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II  Sprzęt teletechniczny

1. szt. 1 Dyżurny OP w miejscu stacjonowania OPPUrządzenie
telekopiowe

szt. 1 Rewir dzielnicowych

III  Sprzęt informatyczny

1. Komputer klasy
UKSP lub NC kpl. 1 Na 3 pracowników wydziału/sekcji służb kryminalnych, CBŚ,

dochodzeniowo-śledczych, prewencji, ruchu drogowego i logistyki
kpl. 2 Na sekcję BOA

kpl. 1 Na 4 pracowników wydziału /laboratorium/ sekcji służb
kryminalistyki, techniki operacyjnej

kpl. 1 Na 2 pracowników wydziału/sekcji służb łączności i informatyki

kpl. 2 Na komórkę SPAP (komórka AT lub minersko-pirotechniczna)

kpl. 3 Na oddział prewencji Policji

BOA – Biuro Operacji Antyterrorystycznych
BSW – Biuro Spraw Wewnętrznych
CBŚ  – Centralne Biuro Śledcze
WB, WWB – Wydział Bojowy, Wydział Wsparcia Bojowego BOA
NPP – Nieetatowy Pododdział Policji

Załącznik nr 2

Szczegółowy wykaz rezerwy dyspozycyjnej Dyrektora Biura Łączności i Informatyki
Komendy Głównej Policji

L.p. Nazwa sprzętu j.m. Ilość

Sprzęt łączności

1.  Stacja retransmisyjna kpl. 2

2.  Radiotelefon bazowy kpl. 5

3.  Radiotelefon bazowy biurkowy kpl. 50

4.  Radiotelefon przewoźny kpl. 30

5.  Radiotelefon noszony kpl. 150

6.  Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do akumulatorów
 radiotelefonów noszonych szt. 10

7.  Urządzenie telekopiowe szt. 3

Sprzęt informatyczny

1.  Stacja robocza klasy UKSP − standard kpl. 5

2.  Stacja robocza klasy UKSP/Delta’3 kpl. 2

3.  Stacja robocza klasy UKSP/Delta’3/IP kpl. 1

4.  Drukarka laserowa kpl. 5
5.  Sprzęt sieciowy klasy router Cisco kpl. 3
6.  Sprzęt sieciowy klasy switch kpl. 3

7.  Samodzielne stanowisko robocze (komputer klasy PC +drukarka) kpl. 5

8.  Komputer przenośny typu laptop szt. 3
9.  Skaner szt. 3
10.  Kolorowa drukarka atramentowa szt. 2
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86
ZARZĄDZENIE NR 421 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 sierpnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia programu ramowego II i III roku wyższych studiów zawodowych
realizowanych w systemie zaocznym

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w związ-
ku z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o
wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r.
Nr 10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr
96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741,
Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184) oraz
§ 1 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 32 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 1997 r.
w sprawie przekazania Komendantowi Głównemu
Policji niektórych uprawnień Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji przewidzianych w ustawie
o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. Urz.
MSWiA z 1997 r. Nr 6, poz. 53).

§ 1
Wprowadza się program ramowy II i III roku wyż-

szych studiów zawodowych realizowanych w syste-
mie zaocznym, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powie-
rza się Wyższej Szkole Policji  w Szczytnie.

§ 3
Uchyla się zarządzenie nr 21 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 19 lipca 1997 r. w sprawie ramo-
wego programu studiów w Wyższej Szkole Policji w
Szczytnie, zmienione zarządzeniem nr 5 Komendanta
Głównego Policji z dnia 24 kwietnia 2002 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

87
ZARZĄDZENIE NR 482 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 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, Nr 200, poz.
1688 i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz.
1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz.
1302) w związku z art. 1 pkt 1 oraz art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 i z 2003 r. Nr 52, poz. 452) zarządza się, co
następuje:

§ 1
1. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową w jednost-

kach Policji w imieniu Komendanta Głównego Po-

licji sprawuje dyrektor Biura ds. Ochrony Infor-
macji Niejawnych i Inspekcji KGP.

2. Wykonując zadania w zakresie nadzoru, dyrektor
biura, o którym mowa w ust. 1, przy pomocy
osób na etatowych stanowiskach do spraw
ochrony przeciwpożarowej:

1) wytycza główne kierunki działań;
2) koordynuje i kontroluje realizację zadań zwią-

zanych z ochroną przeciwpożarową.

§ 2
Właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej w

jednostkach Policji zapewniają:
1) dyrektor Biura Logistyki Policji KGP − w budyn-

kach, obiektach i na terenach użytkowanych
przez komórki organizacyjne Komendy Głównej
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Policji;
2) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, ko-

mendant Wyższej Szkoły Policji, komendanci
szkół policyjnych − w budynkach, obiektach i na
terenach użytkowanych przez podległe im jed-
nostki i komórki organizacyjne;

3) komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji
− w budynkach, obiektach i na terenach użytko-
wanych przez podległe im jednostki i komórki or-
ganizacyjne.

§ 3
1. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

kierownicy jednostek (komórek) Policji, o których
mowa w § 2 pkt 1 i 2, wykonują przy pomocy
powołanych przez siebie etatowych zespołów
(stanowisk) do spraw ochrony przeciwpożarowej.

2. Osoby w zespołach (na stanowiskach) do spraw
ochrony przeciwpożarowej powinny posiadać
kwalifikacje zawodowe obejmujące wyszkolenie
pożarnicze oficerskie lub aspiranckie albo ukoń-
czone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpo-
żarowej.

3. Zespoły (stanowiska) do spraw ochrony przeciw-
pożarowej usytuowane są we właściwych w
sprawach inspekcji komórkach organizacyjnych
komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyż-
szej Szkoły Policji i szkół policyjnych, a w Ko-
mendzie Głównej Policji w Biurze Logistyki Policji.

4. Kierownicy jednostek Policji wymienieni w § 2
pkt 3 oraz innych komórek organizacyjnych jed-
nostek Policji, do realizacji określonych przedsię-
wzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą
tworzyć etatowe lub nieetatowe stanowiska do
spraw ochrony przeciwpożarowej.

5. Osoba powołana na etatowe lub nieetatowe sta-
nowisko, o którym mowa w ust. 4, powinna po-
siadać kwalifikacje zawodowe obejmujące co
najmniej ukończony kurs dla prowadzących spra-
wy ochrony przeciwpożarowej.

§ 4
1. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i analizo-

wanie stanu ochrony przeciwpożarowej dokonuje
się na podstawie czynności kontrolnych.

2. Czynności kontrolne w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej w budynkach, obiektach i na terenach
użytkowanych przez jednostki Policji wykonują
osoby w zespołach lub na stanowiskach ds.

ochrony przeciwpożarowej na podstawie upoważ-
nienia wydanego przez kierownika jednostki.

3. Dokumentacja czynności, o których wyżej mowa,
powinna obejmować między innymi zagadnienia
dotyczące:
1) organizacji nadzoru nad ochroną przeciwpoża-

rową;
2) warunków technicznych i ewakuacyjnych w

obiektach Policji;
3) wyposażenia obiektów w instalacje i urządze-

nia techniczne, przeciwpożarowe oraz sprzęt
gaśniczy;

4) szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
5) realizacji zadań zmierzających do poprawy sta-

nu bezpieczeństwa pożarowego.

§ 5
1. Szczegółowe zadania w zakresie organizacji i

funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej okre-
ślają regulaminy ochrony przeciwpożarowej jed-
nostek Policji.

2. Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP, komendanci
wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendant Wyż-
szej Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych,
obowiązani są aktualizować regulaminy ochrony
przeciwpożarowej.

§ 6
Policjanci i pracownicy Policji ponoszą odpowie-

dzialność za naruszenie przepisów przeciwpożaro-
wych, w trybie i na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach.

§ 7
Traci moc zarządzenie nr 20/98 Komendanta

Głównego Policji z dnia 23 października 1998 r. oraz
zarządzenie nr 3/99 Komendanta Głównego Policji z
dnia 9 marca 1999 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach
Policji (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 5, poz. 20 i Nr 11,
poz. 68).

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

            Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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88
DECYZJA  NR 203 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej

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 i
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190 i Nr 137, poz.
1302) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach do-

skonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących
się zwalczaniem przestępczości narkotykowej”, sta-

nowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
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.

89
DECYZJA  NR 204 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 września 2003 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia do załatwienia niektórych spraw
związanych z działalnością szkoleniową w Policji oraz realizacją zadań Policji w ramach

misji międzynarodowych

Na podstawie art. 6g 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, Nr 200, poz. 1688 oraz z
2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr
130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302) i art.
268a Kodeksu postępowania administracyjnego po-
stanawia się, co następuje:

§ 1
Upoważniam insp. Zdzisława Gazdę − Dyrektora

Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do
załatwienia, w moim imieniu, spraw związanych z:
1) zatwierdzaniem rocznych planów kursów jedno-

stek szkoleniowych oraz korekt w tych planach;
2) wyznaczaniem terminów egzaminów wymaga-

nych do mianowania odpowiednio na pierwszy
stopień policyjny w korpusie podoficerów, aspi-
rantów oraz oficerów Policji;

3) uczestniczeniem przedstawicieli Komendanta
Głównego Policji w pracy komisji egzaminacyj-
nych prowadzących egzaminy końcowe szkoleń

specjalistycznych oraz egzaminów wymaganych
do mianowania odpowiednio na pierwszy stopień
policyjny w korpusie podoficerów, aspirantów
oraz oficerów Policji;

4) ustalaniem rejonizacji obowiązującej przy wyzna-
czaniu limitów słuchaczy na szkolenia prowadzo-
ne przez jednostki szkoleniowe;

5) określaniem terminów przyjęć do służby i wyni-
kających z nich dat rozpoczęcia szkolenia pod-
stawowego;

6) udzielaniem policjantom służby śledczej, krymi-
nalnej oraz prewencyjnej zgody na odbycie szko-
lenia zawodowego podstawowego w systemie
samokształcenia kierowanego;

7) określeniem programów szkoleń zawodowych
policjantów;

8) oceną realizacji programów szkoleń zawodowych;
9) oceną prawidłowości przebiegu egzaminów;

10) oceną przestrzegania zasad oceniania postępów
policjanta w szkoleniu;

11) badaniem jakości realizowanych szkoleń;
12) oceną przygotowania jednostek szkoleniowych

do realizacji zadań;
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13) badaniem obciążeń dydaktycznych kadry jedno-
stek szkoleniowych;

14) oceną predyspozycji policjantów do pełnienia
służby w kontyngentach policyjnych poza grani-
cami państwa;

15) delegowaniem policjantów, przedłużaniem czasu
delegowania oraz odwołaniem z delegowania do
pełnienia służby w kontyngentach policyjnych
poza granicami państwa.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

90
DECYZJA NR 211 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 września 2003 r.

 w sprawie wprowadzenia programu szkolenia podstawowego policjantów
− część profilowana technika kryminalistyczna

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 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190 i Nr 137, poz.
1302) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia podstawowego

policjantów − część profilowana technika kryminali-
styczna”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 114 Komendanta Głównego

Policji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia pilotażowego programu ramowego i szczegó-
łowego szkolenia podstawowego policjantów część
profilowana − technika kryminalistyczna (Dz. Urz.
KGP Nr 9, poz. 46).

§ 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.

91
DECYZJA NR 214 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów
realizujących problematykę prewencji kryminalnej

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 175, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190 i Nr 137, poz.

1302) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Pilotażowy program szkolenia w

ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
realizujących problematykę prewencji kryminalnej”,
stanowiący załącznik do decyzji.
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§ 2
Program, o którym mowa w § 1, powierzam do

realizacji Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Szkole Policji w Katowicach.

§ 3
Traci moc decyzja nr 290 Komendanta Głównego

Policji z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie progra-
mu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla specjalistów do spraw prewencji kryminalnej oraz
policjantów realizujących zadania z zakresu prewencji

kryminalnej (wersja pilotażowa).

§ 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 17

1. Zarządzenie nr 423/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 424/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 425/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 426/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 427/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej

6. Zarządzenie nr 428/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 429/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 430/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 431/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 432/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 433/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 434/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 435/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 436/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 437/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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16. Zarządzenie nr 438/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 439/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 440/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli  operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 441/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 442/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 443/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 444/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 445/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 446/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 447/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 448/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 449/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli  operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 450/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 451/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 452/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 453/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 453/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 454/2003 Komendanta Główne-
go Policji  z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli  operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 455/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 456/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 457/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 458/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 459/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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39. Zarządzenie nr 460/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 461/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 462/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 463/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 464/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 465/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 466/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 467/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 468/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 469/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 470/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 471/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 472/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 473/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli  operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 474/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 475/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 476/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 477/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 478/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 479/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 480/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 481/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 483/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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62. Zarządzenie nr 484/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 485/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 486/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 487/2003 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Decyzja nr 201/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Biura Spraw Wewnętrz-
nych Komendy Głównej Policji oraz jego Zastęp-
cy do występowania w moim imieniu do opera-
torów sieci telekomunikacyjnych o udostępnianie
danych związanych z utrzymaniem bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego.

67. Decyzja nr 202/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie roz-
wiązania zespołu powołanego do opracowania
projektu międzyresortowego programu zapobie-
gania i zwalczania przestępstw samochodo-
wych.

68. Decyzja nr 205/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 września 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do brakowania psa służbowego
będącego na stanie komórki organizacyjnej Ko-
mendy Głównej Policji.

69. Decyzja nr 206/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2003 r. o przeprowa-
dzeniu czynności wyjaśniających związanych z
realizacją przez Komisariat Policji w Słomnikach
woj. małopolskie nakazu przymusowego dopro-
wadzenia, a następnie o tymczasowym areszto-
waniu wydanego przez Sąd Rejonowy w Kiel-
cach wobec oskarżonego o podrobienie legity-
macji szkolnej.

70. Decyzja nr 207/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2003 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

71. Decyzja nr 208/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2003 r.  w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania projektu zmiany
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w
sprawie umundurowania policjantów oraz projek-
tu wytycznych Komendanta Głównego Policji w

sprawie sposobu użytkowania przedmiotów
umundurowania policjanta wchodzących w skład
ubiorów: galowego, wyjściowego, służbowego i
ćwiczebnego.

72. Decyzja nr 210/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 września 2003 r.  w sprawie
zmiany grupy operacyjno-śledczej.

73. Decyzja nr 212/2003 Zastępcy Komendanta
Głównego Policji z dnia 9 września 2003 r. w
sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji
okresowej.

74. Decyzja nr 213/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2003 r. w sprawie
powołania zespołu ds. oceny właściwości tak-
tyczno-technicznych amunicji strzeleckiej kal. 9
mm PARABELLUM.

75. Decyzja nr 215/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programu
szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
policjantów służby śledczej i służby kryminalnej
Policji z zakresu taktyki i techniki przesłuchania.

76. Decyzja nr 216/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 września 2003 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

77. Decyzja nr 217/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
powołania zespołu do przeprowadzenia modyfi-
kacji i wdrożenia zasad naboru, selekcji, szkole-
nia i weryfikacji analityków kryminalnych w Policji.

78. Porozumienie o współpracy w przeciwdziałaniu
przestępczości zawarte w dniu 26 sierpnia
2003 r. pomiędzy Komendantem Głównym Poli-
cji generalnym inspektorem Antonim Kowalczy-
kiem a Związkiem Banków Polskich z siedzibą w
Warszawie (00-375) ul. Smolna 10 A reprezen-
towanym przez Prezesa Pana Krzysztofa Pie-
traszkiewicza.

79. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 26
sierpnia 2003 r. w Warszawie pomiędzy: „Laser”
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (...)
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – An-
drzeja Golca a Komendą Główną Policji (...) re-
prezentowaną przez Zastępcę Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Zbigniewa Chwaliń-
skiego.

80. Porozumienie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie uczestnictwa w Programie pn. „Osoby
niepełnosprawne w Służbie Publicznej” zawarte
pomiędzy Komendantem Głównym Policji – ge-
neralnym inspektorem Antonim Kowalczykiem i
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, reprezentowanym przez Roma-
na Sroczyńskiego – Prezesa Zarządu Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.
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81. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 26
sierpnia 2003 r. w Warszawie pomiędzy Komen-
dantem Głównym Policji (...), w imieniu którego
działa nadinspektor Zbigniew Chwaliński – Za-

stępca Komendanta Głównego Policji a Przedsię-
biorstwem Handlu Zagranicznego CENZIN Sp.
z o.o.(...), reprezentowanym przez Tadeusza
Bednarka – Prezesa Zarządu.
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	w środki  łączności przewodowej:
	a\)centrala telefoniczna – dla KGP, KWP \(KSP\), KMP, KPP, KRP


	centrala telegraficzna – dla KGP, KWP \(KSP\) o pojemności zgo
	sprzęt zasilania \(siłownie telekomunikacyjne, baterie akumula
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