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DECYZJA NR 33 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne – wersja pilotażowa

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, Nr 137, poz. 1302,
Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210,
poz. 2036) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia specjalistyczne-

go dla policjantów wykonujących zadania antyterro-
rystyczne – wersja pilotażowa”, stanowiący załącz-
nik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

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

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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DECYZJA NR 34 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne  – wersja pilotażowa

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, Nr 137, poz. 1302,
Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210,
poz. 2036) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach do-

skonalenia zawodowego dla policjantów wykonują-
cych zadania antyterrorystyczne – wersja pilotażo-
wa”, stanowiący 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
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

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

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

Komendy Głównej Policji nr 3

1. Zarządzenie nr 4/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 5/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 6/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 7/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 8/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 9/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 10/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 11/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 12/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 13/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.
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11. Zarządzenie nr 14/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 15/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 16/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 17/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 18/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 19/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 20/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 21/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 22/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 23/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 24/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 25/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 26/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 27/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 28/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 29/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 30/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 31/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 32/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 33/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 34/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 35/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 36/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.
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34. Zarządzenie nr 37/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 38/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 39/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 40/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 41/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 42/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 43/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 44/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 45/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 46/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 47/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 48/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 49/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 50/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 51/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 52/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 53/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 54/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 55/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 56/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 57/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 58/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 59/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 3 -77-

57. Zarządzenie nr 60/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 61/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 62/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 63/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 64/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 65/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 66/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 67/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 68/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 69/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 70/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 71/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 72/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 73/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 74/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 75/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 76/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 77/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 78/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 79/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 80/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 81/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 82/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.
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80. Zarządzenie nr 83/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 84/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 85/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 86/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 87/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 88/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 89/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 90/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 91/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 92/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 93/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 94/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 95/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 96/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 97/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 98/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 99/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 100/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 101/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 102/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 103/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 104/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 105/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.
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103. Zarządzenie nr 106/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

104. Zarządzenie nr 107/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

105. Zarządzenie nr 108/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

106. Zarządzenie nr 109/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

107. Zarządzenie nr 110/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

108. Zarządzenie nr 111/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

109. Zarządzenie nr 112/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

110. Zarządzenie nr 113/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

111. Zarządzenie nr 114/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

112. Zarządzenie nr 115/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

113. Zarządzenie nr 116/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

114. Zarządzenie nr 117/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

115. Zarządzenie nr 118/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

116. Zarządzenie nr 119/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

117. Zarządzenie nr 120/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

118. Zarządzenie nr 121/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

119. Zarządzenie nr 122/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

120. Zarządzenie nr 123/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

121. Zarządzenie nr 124/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

122. Zarządzenie nr 125/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

123. Zarządzenie nr 126/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

124. Zarządzenie nr 127/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

125. Zarządzenie nr 128/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.
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126. Zarządzenie nr 129/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

127. Zarządzenie nr 130/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

128. Zarządzenie nr 131/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

129. Zarządzenie nr 132/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

130. Zarządzenie nr 133/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

131. Zarządzenie nr 134/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

132. Zarządzenie nr 135/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

133. Zarządzenie nr 136/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

134. Zarządzenie nr 137/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

135. Zarządzenie nr 138/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

136. Zarządzenie nr 139/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

137. Zarządzenie nr 140/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

138. Zarządzenie nr 141/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

139. Zarządzenie nr 142/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

140. Zarządzenie nr 143/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

141. Zarządzenie nr 144/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

142. Zarządzenie nr 145/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

143. Zarządzenie nr 146/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

144. Zarządzenie nr 147/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

145. Zarządzenie nr 148pf/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie wyposażenia jednostek
i komórek organizacyjnych Policji oraz policjan-
tów w uzbrojenie techniczne oraz sprzęt tech-
niczny.

146. Zarządzenie nr 149/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

147. Zarządzenie nr 150/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

148. Decyzja nr 16/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.
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149. Decyzja nr 17/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

150. Decyzja nr 18/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

151. Decyzja nr 19/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

152. Decyzja nr 20/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

153. Decyzja nr 21/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

154. Decyzja nr 22/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania decyzji w spra-
wach gospodarki mieszkaniowej.

155. Decyzja nr 23/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-od-
biorczej.

156. Decyzja nr 24/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

157. Decyzja nr 25/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

158. Decyzja nr 29/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji i postanowień
w postępowaniach administracyjnych dotyczą-
cych pozwoleń na broń, licencji pracownika
ochrony i detektywa, powoływania wewnętrz-

nych służb ochrony, odmowy uzgodnienia planu
ochrony oraz wydawania opinii o przedsiębior-
cach w sprawach z zakresu: usług ochrony osób
i mienia, nabywania i przechowywania materia-
łów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego oraz wykonywania działalności w za-
kresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

159. Decyzja nr 30/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

160. Decyzja nr 31/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania i organizacji grupy ope-
racyjno-śledczej.

161. Decyzja nr 32/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego w sprawie powołania gru-
py operacyjno-śledczej.

162. Decyzja nr 35/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie powo-
łania zespołu do opracowania koncepcji funk-
cjonowania systemu szkolnictwa policyjnego.

163. Decyzja nr 36/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

164. Decyzja nr 37/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu do nadzorowania realizacji za-
dań związanych z zabezpieczeniem „Europej-
skiego Szczytu Gospodarczego” organizowane-
go w dniach 28-30 kwietnia 2004 roku w War-
szawie.
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