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ZARZĄDZENIE NR 151 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 lutego 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika rewiru dzielnicowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 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, 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)
zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 15 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie metod
i form wykonywania zadań przez dzielnicowego
i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP
Nr 15, poz. 107, z 2000 r. Nr 5, poz. 54, z 2001 r.

Nr 15, poz. 158 i z 2002 r. Nr 5, poz. 24) wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) inicjuje i uczestniczy w spotkaniach orga-
nizowanych przez samorządy, szkoły lub orga-
nizacje mogące przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwal-
czania patologii, właściwej edukacji i wycho-
wania młodzieży”;

2) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownik rewiru rozlicza okresowo − nie
rzadziej  niż raz na 3 miesiące − każdego dzielni-
cowego z wykonania zadań służbowych  oraz
przestrzegania dyscypliny służbowej. Formę roz-
liczenia określa kierownik jednostki Policji”;

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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3) w § 23 pkt 6 − uchyla się;
4) w załączniku do zarządzenia wyrazy „ZA-

STRZEŻONE (po wypełnieniu)” − skreśla się.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

z up.
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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ZARZĄDZENIE NR 241 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia
roboczego dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 2376, 2377 , 2378 , 2379 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.
668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz.
84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805,  z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.
1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z
2003 r. Nr  166, poz. 1608), zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się normy przydziału środków ochrony in-

dywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego
dla pracowników komórek organizacyjnych Ko-
mendy Głównej Policji z uwzględnieniem stanowi-
ska pracy, ilości i okresu używalności odzieży i
obuwia roboczego określonych w zestawach, za-
wartych w tabelach, stanowiących  załącznik do
zarządzenia.

2. Przedmioty, o których mowa w ust. 1, stanowią
własność Komendy Głównej Policji z wyjątkiem
przedmiotów, które na podstawie dalszych przepi-
sów przechodzą na własność pracownika. Okres
używalności przedmiotów liczy się od daty po-
wstania należności.

3. Użyte w załączniku, o którym mowa w ust. 1,
skróty oznaczają:
1)  okres używalności:

a) cyfra arabska miesiąc kalendarzowy,
b) symbol "d.z." − przedmiot wydany pra-

cownikowi użytkowany do zużycia,
c) cyfra arabska w nawiasie − okres używal-

ności stosowany wyłącznie do celów pla-
nistycznych,

d) symbol "O.Z." − okres zimowy od 1 listo-

pada do 31 marca, cyfra arabska przy
symbolu ilość tych okresów,

e) skrót  "+ uż. zbior." − przedmiot wydawany
dodatkowo do użytku zbiorowego,

f) skrót "uż. zbior." − przedmiot wydawany
tylko do użytku zbiorowego,

2) trzewiki sk/sk − obuwie robocze skórzane na
podeszwie skórzanej,

3) trzewiki sk/guma − obuwie robocze skórzane
na podeszwie z tworzyw sztucznych.

§ 2
1. Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji,

zwane dalej „jednostką zaopatrującą”, jest odpowie-
dzialne za zaopatrzenie pracowników w środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze jednostka zaopatrująca wydaje na pod-
stawie zapotrzebowania sporządzonego przez kie-
rownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej
Policji zatrudniającej pracowników uprawnionych
do otrzymywania tych przedmiotów.

§ 3
Pracownikowi można przydzielić używane środki

ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą,  z  wyjąt-
kiem  bielizny  osobistej   i  obuwia  roboczego,  jeżeli
zachowują  wartość użytkową. Przedmioty te powinny
być czyste i zdezynfekowane.

Okres używalności tych przedmiotów wynosi po-
łowę okresu przewidzianego dla przedmiotów nowych.

§ 4
1. Zmiana okresu używalności odzieży i obuwia ro-

boczego może nastąpić w przypadku:
1) nabycia uprawnienia do innego zestawu, w

którym wymieniony jest ten sam przedmiot,
lecz o innym okresie używalności,
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2) wprowadzenia zmian w zestawach należności.
2. W przypadku zmiany okresu używalności przed-

miotów odzieży roboczej oraz obuwia roboczego
uprzednio wydanych, których okres używalności
nie upłynął, należy stosować nowy okres używal-
ności określony w innym zestawie lub wprowa-
dzony zmianą.

§ 5
1. Jednostka zaopatrująca obowiązana jest wydać

pracownikowi niezwłocznie nowe przedmioty
przewidziane w tabeli norm w wypadkach:
1) utraty lub zniszczenia środków ochrony indy-

widualnej, odzieży i obuwia roboczego z przy-
czyn  niezależnych od pracownika, w związku
z wykonywaniem pracy,

2) utraty lub zniszczenia tych przedmiotów z wi-
ny pracownika.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, nowy
przedmiot wydaje się nieodpłatnie przyjmując
okres używalności /użytkowania/ od daty jego
wydania.

3. Równowartość utraconych, zniszczonych lub
uszkodzonych przedmiotów ustalona według zasad
określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowi szkodę
w majątku Komendy Głównej Policji.

§ 6
1. Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza

i obuwie robocze po upływie okresu używalności
przechodzą na własność pracownika.

2. Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza
i obuwie robocze o nieustalonym okresie używal-
ności /używane do zużycia/ podlegają zwrotowi.

§ 7
Wydanie nowych środków ochrony indywidualnej,

odzieży roboczej i obuwia roboczego o nieustalonym
okresie  używalności może nastąpić w przypadku
zdania do magazynu przedmiotów uprzednio wyda-
nych, które utraciły cechy użytkowe lub ochronne.

§ 8
1. W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik

jest obowiązany zwrócić pobrane środki ochrony
indywidualnej, odzież roboczą z wyjątkiem bielizny
osobistej i obuwia roboczego, lub uiścić ich rów-
nowartość według cen detalicznych w następują-
cej wysokości:

1) za przedmioty o ustalonym okresie używalno-
ści kwotę równą niezamortyzowanej części,

2) za przedmioty o nieustalonym okresie używal-
ności:
a) użytkowane przez okres do 12 miesięcy

80%  wartości,
b) użytkowane ponad 12 miesięcy 50% war-

tości.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w razie:

1) przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,
2) śmierci pracownika.

§ 9
Równoważnik pieniężny za pranie odzieży roboczej

wypłaca się w miesiącu listopadzie każdego roku za
okres 12 miesięcy. Stawki za pranie odzieży roboczej
należy ustalać na podstawie aktualnych cen usług
pralniczych, stosowanych przez ogólnodostępne za-
kłady pralnicze.

§ 10
1. Na wniosek pracownika jednostka zaopatrująca

może wypłacić ekwiwalent pieniężny za odzież ro-
boczą po uprzednim zaopiniowaniu przez inspekto-
ra bhp i organizację związkową.

2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1,
będzie naliczana według aktualnych cen zakupu
odzieży roboczej.

§ 11
Środki ochrony indywidualnej, odzież robocza

i obuwie robocze, wydane pracownikom przed dniem
wejścia w życie niniejszego zarządzenia, powinny
być używane do czasu utraty cech ochronnych
/użytkowych/ lub upływu okresu używalności okre-
ślonego w zestawach stanowiących załącznik do
zarządzenia nr 101/92 Ministra Spraw Wewnętrz-
nych z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia
tabel norm przydziału środków  ochrony indywidual-
nej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pra-
cowników jednostek i zakładów budżetowych podle-
głych i nadzorowanych przez Ministra Spraw We-
wnętrznych.

§12
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
                              nadinsp. Leszek Szreder
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                                                                                    Załącznik do zarządzenia nr 241
                                                                                                     Komendanta Głównego Policji
                                                                                                     z dnia 27 lutego 2004 r.

Zestaw nr 1

dla pracowników wykonujących prace remontowo-budowlane

Lp. Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany

okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Wszyscy pracownicy

oraz bezpośredni
nadzór techniczny

a) czapka
b) ubranie robocze lub

kombinezon roboczy
c) trzewiki sk/sk lub sk/guma
d) koszula bawełniana
e) ręczniki                   
f) podkoszulek bawełniany

- R

- R
- R
- R
- O
- R

szt.
kpl.
szt.
para
szt.
szt.
szt.

1
2
2
1
2
2
2

18
24
24
24
12
12
12

lit. e w obiek-
tach gdzie nie
ma suszarek

z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:

1. Cykliniarz
(posadzkarz)

a) fartuch brezentowy lub
    wodoodporny
b) rękawice ochronne
c) napulśniki
d) nakolanniki

- O
- O
- O
- O

szt.
para
para
para

1
1
1
1

d.z./12/
d.z./12/

12
d.z./12/
d.z./12/

  uż.zbior.
  uż.zbior.
  uż.zbior.

2. Hydraulik, kanalizator a) buty gumowe lub
    buty gumowe do bioder
b) fartuch wodoodporny
c) rękawice ochronne
d) rękawice gumowe

- O
- O
- O
- O

para
para
szt.
para
para

1
1
1
1
1

d.z./12/
d.z./24/
d.z./12/
d.z./12/

12

  uż.zbior.
+ uż.zbior.
+ uż.zbior.

3. Kopacz, robotnik
ziemny

a) rękawice ochronne
b) buty gumowe

- O
- O

para
para

1
1

12
d.z./24/

+uż.zbior.

4. Malarz budowlany a) rękawice ochronne
b) rękawice gumowe

- O
- O

para
para

1
1

12
12

+uż.zbior.
+uż.zbior.

5. Monter (elektromonter)
instalacji elektrycznych
wewnętrznych i napo-
wietrznych oraz urzą-
dzeń elektroenergetycz-
nych

a) rękawice gumowe
dielektryczne

b) buty gumowe dielektryczne
c) nakolanniki
d) naramienniki

- O
- O
- O
- O

para
para
para
para

1
1
1
1

d.z./12/
d.z./24/
d.z./24/
d.z./24/

 uż.zbior.
 uż.zbior.

6. Monter instalacji
i urządzeń klimatyza-
cyjno-wentylacyjnych
i instalacji sanitarnych,
centralnego ogrzewania,
gazowych oraz konser-
wator tych instalacji
i urządzeń

a) fartuch wodoodporny lub
    brezentowy            
b) rękawice ochronne
c) napulśniki
d) nakolanniki

- O
- O
- O
- O

para
para
para
para

1
1
1
1

d.z./24/
12

d.z/24/
d.z./24/

 +uż.zbior.
 uż.zbior
 uż.zbior

7. Murarz a) fartuch przedni brezentowy
b) rękawice ochronne
c) nakolanniki

- O
- O
- O

szt.
para
para

1
1
1

d.z./12/
12

d.z./24/

 lit.a
 uż.zbior
lit.b + uż.
zbior
 lit.c
 uż.zbior
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1 2 3 4 5 6 7
8. Robotnik remontowo-

budowlany
a) rękawice ochronne - O para 1 12 +uż.zbior

9. Spawacz a) rękawice spawalnicze
b) fartuch spawalniczy
c) okulary spawalnicze

- O
- O
- O

para
szt.
szt.

1
1
1

d.z./12/
d.z./60/
d.z./12/

uż.zbior

10. Szklarz a) rękawice ochronne
b) napulśniki
c) nabrzusznik                      
d) fartuch przedni brezentowy

- O
- O
- O
- O

para
para
szt.
szt.

1
1
1
1

12
d.z./12/
d.z./36/
d.z./24/

+uż.zbior
 uż.zbior
 uż.zbior
 uż.zbior

  11. Stolarz a) rękawice ochronne
b) fartuch przedni brezentowy

- O
- O

para
szt.

1
1

12
d.z./24/

+uż.zbior.
uż.zbior

II Pracownicy inży-
nieryjno-techniczni
przy budowie (produkcji)
– nadzór bezpośredni

a) kask
b) rękawice ochronne
c) ręczniki
d) fartuch drelichowy lub
    ubranie robocze
e) buty gumowe             

- O
- O
- O

- R
- O

szt.
para
szt.

szt.
para

1
1
2

1
1

d.z./24/
d.z./12/

12

12
d.z./24/

lit.b+uż.
zbior
lit. c w
obiektach
gdzie nie ma
suszarek

Zestaw nr 2

dla pracowników zatrudnionych przy remontach, konserwacji oraz eksploatacji
pojazdów mechanicznych

Lp. Stanowisko pracy
          Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Pracownicy fi-

zyczni zatrudnieni
przy remontach,
konserwacji i
eksploatacji  po-
jazdów mecha-
nicznych i sprzętu
specjalnego oraz
urządzeń i zbior-
ników magazynu
paliw i smarów,
kierowca samo-
chodu osobowego

 a) czapka
b) ubranie robocze lub
    kombinezon roboczy lub
    fartuch drelichowy
c) trzewiki sk/sk lub sk/guma
d) koszula flanelowa
e) ręczniki
f) bielizna bawełniana

 - R
- R
- R
- R
- R
- R
- O
- R

szt.
kpl.
szt.
szt.
para
szt.
szt.
kpl.

1
2
2
2
1
2
3
2

24
12
12
12
12
12
12
12

lit. e w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek
lit. d w za-
mian buty
gumowe
dla kierow-
ców samo-
chodów
osobowych

                                                 z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:

1. Kierowca autobu-
su, kierowca
samochodu cięża-
rowego oraz spe-
cjalnego, maszy-
nista pługu od-
śnieżającego

a) rękawice ochronne drelichowe
lub brezentowe wzmocnione
skórą

b) buty gumowe
- O
- O

para
para

1
1

12
d.z./24/

+uż.zbior

2. Mechanik, elek-
tro-mechanik,
elektryk pojazdów
mechanicznych
i sprzętu,

a) ubranie olejo- i benzyno-
    odporne
b) rękawice ochronne
c) rękawice olejo-kwasood-
    porne
d) trzewiki olejoodporne

- O
- O

- O
- O

kpl.
para

para
para

1
1

1
1

d.z./24/
12

d.z./12/
18

lit. d w za-
mian trzewi-
ków sk/sk lub
sk/guma
lit.b. +
uż.zbior



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4                                                                             Poz. 19-90-

3. Smarowacz po-
jazdów samocho-
dowych

a) ubranie olejo- i benzyno-
odporne

b) fartuch przedni olejo-
i benzynoodporny

c) trzewiki olejoodporne
d) rękawice olejoodporne

- O

- O
- O
- O

kpl.

szt.
para
para

1

1
1
1

d.z./12/

d.z./12/
12

d.z./12/

lit. c w zamian
trzewików
sk/sk lub
sk/guma

4. Ślusarz cystern i
urządzeń dystry-
bucyjnych mate-
riałów pędnych i
smarów

    rękawice ochronne - O szt. 1 12 +uż.zbior

5. Zmywacz pojaz-
dów mechanicz-
nych

a) fartuch wodoodporny
b) buty gumowe
c) rękawice gumowe

- O
- O
- O

szt.
para
para

1
1
1

d.z./24/
d.z./12/

12

   uż.zbior

+uż.zbior.
6. Ładowacz aku-

mulatorów
a) ubranie olejo- i benzyno-
    odporne
b) rękawice ochronne
c) rękawice olejo-kwasoodporne
d) trzewiki olejoodporne
e) ubranie kwasoodporne
f) fartuch kwasoodporny
g) buty gumowe kwasoodporne

- O
- O
- O
- O
- O
- O
- O

kpl.
para
para
para
kpl.
szt.
para

1
1
2
1
2
2
2

d.z./12/
12

d.z./6/
12

d.z./18/
d.z./24/
d.z./18/

+uż.zbior.
+uż.zbior

lit.d w zamian
trzewików
sk/sk lub
sk/guma

II Pracownicy inży-
nieryjnotechniczni
zatrudnieni przy
naprawach, bada-
niach, eksploatacji
pojazdów mecha-
nicznych i sprzętu
oraz dyspozytorzy
eksploatacyjni,
pracownicy za-
trudnieni przy
badaniu pojazdów
mechanicznych

a) ubranie robocze lub
    kombinezon roboczy lub
    fartuch drelichowy
b) ubranie olejo-
    i benzynoodporne
c) rękawice ochronne
d) ręczniki

- R
- R
- R

- O
- O
- O

kpl.
szt.
szt.

kpl.
para
szt.

1
1
1

1
1
2

d.z./24/
d.z./24/
d.z./24/

d.z./24/
12
12

lit. b  uż.zbior
lit.c +uż.zbior
lit. d w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

III Konserwator
pojazdów

a) czapka
b) ubranie robocze lub
    kombinezon roboczy lub
    płaszcz drelichowy
c) trzewiki olejoodporne
d) koszula bawełniana
e) rękawice ochronne
f) ręczniki

- R
- R
- R
- R
- O
- R
- O
- O

szt.
kpl.
szt.
szt.
para
szt.
para
szt.

1
2
2
1
1
1
2
2

24
24
24
24
18
12
12
12

lit. f w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

+ uż.zbior

IV Kierowca samo-
chodu osobowe-
go, kierowca
autobusu

a) fartuch roboczy drelichowy
b) rękawice ochronne
    wzmocnione

- R

- O

szt.

para

1

1

24

12
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Zestaw nr 3

dla pracowników zatrudnionych przy obróbce metali i drewna oraz przy pracach
konserwacyjno-remontowych

Lp. Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O J.m. Ilość

Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Pracownicy fizyczni zatrud-

nieni przy obróbce wióro-
wej, plastycznej i cieplnej
metali, spawalnictwie,
zgrzewaniu, powlekaniu
metali i drewna, maszyno-
wej i ręcznej obróbce drew-
na, przy robotach ślusarsko-
montażowych, elektrome-
chanicznych oraz bezpo-
średni nadzór techniczny
(brygadzista, mistrz)

a) czapka lub beret
b) ubranie robocze lub
    kombinezon roboczy lub
    fartuch drelichowy
c) trzewiki sk/guma lub sk/sk
d) koszula bawełniana
e) ręczniki    
f) podkoszulek bawełniany

- R
- R
- R
- R
- R
- R
- O
 - R

szt.
kpl.
szt.
szt.
para
szt.
szt.
szt.

1
2
2
2
1
2
2
2

24
18
18
24
12
12
12
12

Lit. e w
obiektach,
gdzie nie
ma susza-
rek

z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:

1. Blacharz warsztatowy
i samochodowy

a) fartuch przedni brezentowy
b) rękawice ochronne

- O
- O

szt.
para

1
1

d.z./12/
12

 uż.zbior.
+ uż.zbior

2. Frezer, szlifierz, wiertacz
maszynowy

a) fartuch przedni brezentowy
    lub gumowy
b) rękawice ochronne

- O
- O

szt.
szt.
para

1
1
1

d.z./12/
d.z./12/

12 + uż.zbior.
3. Konserwator sprzętu prze-

ciwpożarowego
a) fartuch wodoodporny
b) rękawice ochronne
c) rękawice gumowe kwaso-
    odporne
d) buty gumowe kwasoodporne

- O
- O

- O
- O

szt.
para

para
para

1
1

1
1

d.z./24/
12

d.z./12/
d.z./24/

 uż.zbior.

4. Lakiernik ręczny i natrysko-
wy

a) rękawice ochronne
b) buty gumowe
c) kombinezon papierowy

- O
- O
- O

szt.
para
para

1
1
1

12
d.z./24/

d.z.

lit.a +
uż.zbior
lit. c na
wyzna-
czonych
stano-
wiskach

5. Pracownicy warsztatów przy
obróbce drewna, jak: bednarz,
cieśla, kołodziej, stolarz, to-
karz, szkutnik itp.

a) fartuch przedni brezentowy
b) rękawice ochronne

- O
- O

szt.
para

1
1

d.z./18/
12

uż.zbior.
+ uż.zbior.

6. Ślusarz warsztatowy i na-
rzędziowy

 rękawice ochronne - O para 1 12 + uż.zbior.

7. Spawacz elektryczny i ga-
zowy

a) fartuch skórzany spawal-
    niczy
b) rękawice spawalnicze
c) okulary spawalnicze

- O
- O
- O

szt.
para
para

1
1
1

d.z./60/
d.z./24/
d.z./24/

uż.zbior.

8. Tokarz     rękawice ochronne - O para 1 12 + uż.zbior

9. Tapicer a) trzewiki profilaktyczne
b) czapka lub

chustka na głowę

- R

- R

para
szt.
szt.

1
1
1

24
24
24
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Zestaw nr 4

dla pracowników administracyjno-gospodarczych

Lp. Stanowisko pracy
         Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidy-
wany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Pracownicy zatrudnieni

przy wykonywaniu prac
administracyjno-
gospodarczych (stanowi-
ska robotnicze)

a) ubranie robocze lub
    fartuch drelichowy
b) ręczniki
c) koszula bawełniana
d) podkoszulki dzianinowe

- R
- O
- R
- R

kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.

2
2
2
2
2

24
24
12
12
12

lit. b w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

                              z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:

1. Robotnik transportowy a) czapka     
b) rękawice ochronne
    drelichowe
c) trzewiki sk/guma

- R

- O
- R

szt.

para
para

1

1
1

24

12
24

lit.b
+uż.zbior.

2. Palacz sezonowy a) trzewiki przemysłowe
    sk/guma
b) rękawice ochronne

- R
- O

para
para

1
1

24
12

+ uż.zbior.

3. Portier, woźny,  szatniarz,
szatniarka

a) obuwie profilaktyczne dla
    kobiet
b) fartuch z tkanin syntetycz-
    nych dla kobiet

- R

- R

para

szt.

1

1

24

36

lit. b w za-
mian ubrania
roboczego

4. Sprzątaczka biurowa a) chustka na głowę
b) obuwie profilaktyczne
    wiązane
c) buty gumowe
d) fartuch z tkanin niepotliwych
e) rękawice gumowe

- R

- R
- O
- R
- O

szt.

para
para
szt.
para

1

1
1
2
2

24

18
d.z./36/

24
12

lit. d w za-
mian ubrania
roboczego

+ uż. zbior.

5. Sprzątaczka pomieszczeń
produkcyjnych
i warsztatowych

a) chustka na głowę
b) obuwie sk/guma
c) rękawice z PCV lub gumowe
d) buty gumowe
e) fartuch z tkanin syntetycznych

- R
- R
- O
- O
- R

szt.
para
para
para
szt.

1
1
2
1
2

24
24
12

d.z./36/
36

lit. d w za-
mian ubrania
roboczego

II Pracownicy zatrudnieni
przy wykonywaniu prac
administr.-gosp (stanowi-
ska nierobotnicze)

1. Archiwista, doku-
mentalista, referent, pra-
cownicy biur przepustek

a) fartuch z tkanin syntetycznych
    lub kretonowych
b) ręczniki

- R
- O

szt.
szt.
szt.

1
1
2

36
18
12

lit. b w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

2. Inspektor bhp a) fartuch drelichowy
b) ręczniki

- R
- O

szt.
szt.

1
2

24
12

lit. b w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

3. Intendent gmachu, admi-
nistrator

  a) fartuch drelichowy lub
    ubranie robocze
b) rękawice ochronne
c) ręczniki
d) trzewiki profilaktyczne

- R
- O
- O
- R

szt.
szt.
para
szt.
para

1
1
1
2
1

24
24
12
12
24

lit. b  +
uż.zbior.
lit. c w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek
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Zestaw nr 5

dla pracowników łączności

Lp. Stanowisko pracy
           Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Pracownicy zatrud-

nieni przy instalowa-
niu, remontach,
konserwacji oraz
obsłudze urządzeń
łączności, w tym
bezpośredni nadzór
techniczny

a) ubranie robocze lub
    kombinezon roboczy
b) trzewiki przemysłowe
    sk/sk lub sk/gum lub
     obuwie profilaktyczne
c) ręczniki
d) podkoszulek bawełniany
e) koszula bawełniana

- R
- R

- R
- O
- R
- R

kpl.
szt.

para
szt.
szt.
szt.

2
2

1
2
2
2

24
24

24
12
12
12

lit. c  w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

                                              z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:

1. Ekspedytor składnicy
meldunkowej i pocz-
ty specjalnej oraz
pracownicy węzłów
pocztowych

a) obuwie profilaktyczne - R para 1 12 w zamian
trzewików
przemysło-
wych sk/sk lub
sk/guma

2. Instalator abonenc-
kich urządzeń tele-
komunikacyjnych

rękawice ochronne - O para 1 12 + uż.zbior.

3. Kopacz - układacz
kabli i kanalizacji
kablowych

a) rękawice ochronne
b) buty gumowe
c) naramienniki
d) nakolanniki
e) czapka robocza

- O
- O
- O
- O
- R

para
para
para
para
szt.

1
1
1
1
1

d.z./12/
d.z./24/
d.z./24/
d.z./24/

24

+ uż.zbior.

   uż.zbior
   uż.zbior

4. Monter akumulato-
rów i baterii, łado-
wacz akumulatorów
i baterii

a) ubranie kwasoodporne
b) fartuch przedni kwasoodporny
c) rękawice kwasoodporne
d) buty gumowe kwasoodporne

- O
- O
- O
- O

kpl.
szt.
szt.
para

1
1
1
1

d.z./36
d.z./36/

12
d.z./24/

uż.zbior

5. Monter instalacji
wewnętrznych

a) rękawice ochronne
b) naramienniki
c) nakolanniki

- O
- O
- O

para
para
para

1
1
1

12
d.z./24/
d.z./24/

uż.zbior
uż.zbior.

6. Operator radiowy     obuwie profilaktyczne - R para 1 24 w zamian
trzewików
przemysło-
wych sk/sk lub
sk/guma

7. Radiomechanik,
radiotechnik naprawy
stacji  radiowych

a) rękawice ochronne    
b) buty gumowe
c) fartuch ochronny

- O
- O
- O

para
para
szt.

1
1
2

d.z./12/
d.z./24/

24

lit. c w zamian
ubrania robo-
czego

8. Telefonista(ka) tele-
grafista(ka) oraz
kontroler ruchu tele-
fonicznego i telegra-
ficznego

a) obuwie profilaktyczne
b) fartuch drelichowy lub
    fartuch z tkaniny
    syntetycznej

- R
- R

- R

para
szt.

szt.

1
2

2

24
24

24

 lit. a w za-
mian trzewi-
ków przemy-
słowych sk/sk
lub sk/guma
 lit. b  w za-
mian ubrania
roboczego

9. Telemonter liniowy,
monter sieci kablo-
wych, monter sieci
napowietrznych

a) buty gumowe
b) rękawice ochronne
c) nakolanniki
d) naramienniki
e) kamizelka ostrzegawcza

- O
- O
- O
- O
- O

para
para
para
para
szt.

1
1
1
1
1

d.z./24/
12

d.z./24/
d.z./24/
d.z./36/

+ uż.zbior.
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1 2 3 4 5 6 76
10. Teletechnik, teleme-

chanik robót liniowych
a) buty gumowe
b) rękawice ochronne
c) naramienniki
d) nakolanniki

- O
- O
- O
- O

para
para
para
para

1
1
1
1

d.z./24/
d.z./12/
d.z./24/
d.z./24/

11. Pracownicy inżynie-
ryjno-techniczni śred-
niego i wyższego
dozoru technicznego

a) obuwie profilaktyczne
b) fartuch drelichowy

- R
- R

szt.
para

1
1

d.z./24/
d.z./24/

lit. a w zamian
trzewików
przemysłowych
sk/sk
lub sk/guma
 lit. b  w za-
mian ubrania
roboczego

Zestaw nr 6

dla pracowników placówek kulturalno-oświatowych

Lp. Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
1. Bibliotekarz a) fartuch bawełniany          

b) ręczniki
- R
- O

szt.
szt.

1
2

24
12

lit. b w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

2. Dekorator, plastyk a) fartuch bawełniany
b) rękawice ochronne
c) ręczniki                   

- R
- O
- O

szt.
para
szt.

1
1
2

24
12
12

lit. c w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

3. Technik i konserwa-
tor maszyn

a) fartuch drelichowy
b) rękawice ochronne
c) ręczniki

- R
- O
- O

szt.
para
szt.

1
1
2

24
12
12

lit. c w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

4. Operator i pracownik
obsługi

a) fartuch drelichowy
b) rękawice ochronne
c) ręczniki

- R
- O
- O

szt.
para
szt.

1
1
2

24
12
12

lit. c w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

Zestaw nr 7

dla pracowników informatyki

Lp. Stanowisko pracy
          Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
1. Technicy i konser-

watorzy maszyn
a) fartuch bawełniany
    zapinany z przodu
b) ręczniki

- R
- O

szt.
szt.

1
2

12
12

lit. b w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

2. Operatorzy, pracow-
nicy obsługi

a) fartuch bawełniany
b) obuwie
c) ręczniki

- R
- R
- O

szt.
para
szt.

1
1
2

12
24
12

lit. c w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek
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Zestaw nr 8

dla pracowników składnic, magazynów i laboratoriów,
z wyjątkiem pracowników administracyjno-gospodarczych

Lp. Stanowisko pracy
        Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Pracownicy zatrudnie-

ni w składnicach,
magazynach i labora-
toriach

a) czapka                          
b) fartuch drelichowy  lub
    ubranie robocze
c) trzewiki sk/guma lub sk/sk
d) ręczniki                         
e) rękawice ochronne
f) podkoszulek bawełniany

- R

- R
- R
- O
- O
- R

szt.
szt.
szt.
para
szt.
para
szt.

1
2
2
1
2
1
2

24
24
24
24
12
12
12

lit. d w obiek-
tach, gdzie nie
ma suszarek

+ uż.zbior.

                                                z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:

1. Konserwator sprzętu
medycznego lub in-
nych przedmiotów
(urządzeń) wymagają-
cych czystości robót

a) fartuch zapinany
    z przodu
b) obuwie profilaktyczne

- R
- R

szt.
para

2
1

24
12

lit. a w zamian
fartucha dreli-
chowego,
 lit. b w zamian
trzewików
sk/guma lub
sk/sk

2. Laborant a) czepek lub furażerka
b) obuwie profilaktyczne       
c) fartuch biały zapinany
    z przodu
d) rękawice ochronne gumowe

- R
- R

- R
- O

szt.
para

szt.
para

1
1

2
2

24
24

24
12/d.z./

 lit. a w zamian
czapki
 lit. b w zamian
trzewików
sk/guma lub
sk/sk
lit. c w zamian
fartucha dreli-
chowego

3. Obsługa dźwigów,
operator sprzętu
przeładunkowego,
suwnicy, wózka wi-
dłowego lub akumula-
torowego

a) rękawice ochronne
b) kask ochronny

- O
- O

para
szt.

1
1

12
24/d.z./

+ uż.zbior.

4. Pracownicy zatrudnie-
ni przy płynach etylo-
wych i etylizowaniu
benzyn

a) ubranie olejo- i benzyno-
    odporne
b) fartuch benzynoodporny
c) rękawice benzynoodporne

- O
- O
- O

kpl.
szt.
para

1
1
1

d.z./24/
d.z./24/
d.z./12/

 uż.zbior
 uż.zbior.

5. Pracownik zaopatrze-
nia dokonujący odbioru
materiałów i sprzętu

    rękawice ochronne - O para 1 12

6. Robotnik magazynowy
oraz robotnik trans-
portowy za- i wyła-
dunkowy

a) rękawice ochronne
b) napulśniki                          
c) naramienniki
d) koszula bawełniana

- O
- O
- O
- R

para
para
para
szt.

1
1
1
2

12
d.z./24/
d.z./24/

12

  uż.zbior.
  uż.zbior.

7. Pracownik magazy-
nów części zamien-
nych oraz paliw i sma-
rów

a) rękawice ochronne
b) rękawice olejo-benzynoodporne
c) obuwie nieiskrzące olejo-
   benzynoodporne

- O
- O

- O

para
para

para

2
2

1

12
d.z./12/

d.z./12/

+ uż.zbior.
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Zestaw nr 9

dla pracowników fizycznych zatrudnionych przy obsłudze maszyn drukarskich
oraz wykonujących prace przygotowawcze

Lp. Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Pracownicy fizyczni zatrud-

nieni przy obsłudze maszyn
drukarskich oraz wykonują-
cy prace przygotowawcze
(pomocnicze):
- składacze ręczni
- składacze maszynowi
- maszyniści typo i

offsetowi
- mechanicy maszyn

drukarskich
- magazynierzy materiałów

drukarskich
- introligatorzy obsługujący

maszyny

a) ubranie robocze lub
kombinezon roboczy

b) obuwie profilaktyczne lub
trzewiki przemysłowe

     sk/sk lub sk/guma
c) ręczniki
d) rękawice ochronne lub

gumowe

R

- R
- O

- O

kpl.
szt.
para

para
szt.
para
para

2
2
1

1
2
1
1

24
24
24

24
12
12
12

lit. c w
obiektach
gdzie nie ma
suszarek

+ uż.zbior.
+ uż.zbior.

II Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach:
- introligatora
- kserografisty
- przy fotoskładzie
- w przygotowalni

offsetowej
/fotografia/

- dyżurnych drukarni wy-
konujących  prace po-
mocnicze

a) fartuch drelichowy lub
bawełniany

b) obuwie profilaktyczne  
c) ręczniki
d) rękawice ochronne odporne

na wysoką temperaturę

- R
- R
- R
- O

- O

szt.
szt.
para
szt.

1

2
2
1
2

24
24
24
12

/d.z./12

lit. c w
obiektach,
gdzie nie ma
suszarek

                                                z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:

1. Laborant fotoskładu a) ubranie drelichowe
b) rękawice gumowe

- R
- O

kpl.
para

2
1

24
12 + uż.zbior.

2. Fotograf a) fartuch przedni gumowy
b) rękawice gumowe

- O
- O

szt.
para

1
1

d.z./24/
12

  uż.zbior
+ uż.zbior.
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Zestaw nr 10

dla pracowników ochrony cywilnej

Lp. Stanowisko pracy
          Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze           
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
   I Pracownik ochrony

cywilnej
a) czapka letnia wartownicza
b) czapka zimowa wartownicza
c) koszula wartownicza letnia
d) koszula z długim rękawem
    służbowa
e) krawat
f) kurtka olimpijka
   wartownicza
g) kurtka nieprzemakalna
h) kurtka zimowa wartownicza
i) spodnie letnie
j) spodnie gabardynowe
k) pas główny
l) rękawiczki zimowe skórzane
ł) półbuty
m) trzewiki -  botki ocieplane
n) emblemat
o) sweter służbowy
p) podkoszulek bawełniany

- R
- R
- R

- R
- R

- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R

sz.
szt.
szt.

szt.
szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
para
para
para
szt.
szt.
szt.

1
1
2

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2

24
60
24

24
48

48
d.z.
d.z.
24
36
d.z.
36
24
36
d.z.
24
24

Zestaw nr 11

przedmiotów odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej wydawanych
pracownikom w zależności od warunków pracy

Lp. Stanowisko pracy
          Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
1. Praca grożąca urazami

głowy
kask ochronny - O szt. 1 d.z./36/

2. Praca na otwartej prze-
strzeni

kurtka nieprzemakalna
przeciwdeszczowa - R szt. 1 d.z./36/

3. Praca w okresie zimo-
wym na otwartej prze-
strzeni lub w pomiesz-
czeniach nieogrzewa-
nych

a) czapka zimowa
b) ubranie watowane lub
    ocieplacz watowany lub
    kurtka watowana
c) rękawice watowane
d) buty filcowo-gumowe lub
    botki ocieplane

- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R

szt.
kpl.
szt.
szt.
para
para
para

1
1
1
1
1
1
1

4 O.Z.
d.z./4 O.Z./
d.z./3 O.Z./
d.z./6 O.Z./

2 O.Z.
d.z./3 O.Z./
d.z./5 O.Z/

4. Praca grożąca urazami
oczu lub twarzy

a) okulary ochronne lub
    kask z opuszczoną ochroną
    oczu i twarzy ze zmienną
    przejrzystością
b) maska spawalnicza

- O

- O
- O

szt.

szt.
szt.

1

1
1

d.z./24/

d.z./26/
d.z./36/

5. Kierowcy pojazdów o
nieogrzewanej kabinie w
okresie zimowym

a) rękawice skórzane lub na futrze
b) ubranie watowane

- R
- R

para
kpl.

1
1

3 O.Z.
d.z./3 O.Z./
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6. Praca grożąca szkodli-
wymi wpływami pyłów,
gazów i par na drogi
oddechowe

    półmaska z właściwym filtrem
    stosownie do zagrożenia lub
    maska przeciwgazowa
    z pochłaniaczem powietrza
    lub aparat tlenowy                

- O

- O
- O

szt.

szt.
szt.

1

1
1

d.z.

d.z.
d.z.

przewidywany
okres używal-
ności wg in-
strukcji produ-
centa

7. Praca grożąca napromie-
niowaniem

    odzież ochronna specjalna
    chroniąca przed napromie-
    niowaniem - O kpl. 1 d.z.

przewidywany
okres używal-
ności wg in-
strukcji produ-
centa

8. Praca o nadmiernym
natężeniu hałasu

    ochronniki słuchu lub
    wkładki przeciwhałasowe

- O
- O

kpl.
kpl.

1
1

d.z./48/
d.z./24/

9. Praca grożąca poraże-
niem prądem elektrycz-
nym

a) rękawice dielektryczne 5, 10  kW
b) kalosze dielektryczne 5, 20  kW

lub półbuty dielektryczne

- O
- O
- O

para
para
para

1
1
1

d.z.
d.z.
d.z

lit. a i b przewi-
dywany okres
używalności wg
instrukcji pro-
ducenta

10. Praca grożąca upadkiem
z wysokości

a) szelki bezpieczeństwa
b) kask ochronny

- O
- O

szt.
szt.

1
1

d.z.
d.z./48/

lit. a i b prze-
widywany okres
używalności wg
instrukcji pro-
ducenta,
lit. a na wyzna-
czonych stano-
wiskach do
użytku zbioro-
wego

11. Praca grożąca urazami
mechanicznymi nóg

    trzewiki z podnoskami stalowymi - R para 1 24

12. Praca związana z my-
ciem pojazdów

a) buty gumowe
b) fartuch przedni wodo-
    odporny

- O

- O

para

szt.

1

1

d.z./24/

d.z./12/
13. Praca w wodzie, ście-

kach itp.
    buty gumowe do bioder - O para 1 d.z./24/

Zestaw nr 12

dla pracowników fizycznych uzbrojenia i elektroniki

Lp. Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia
odzież i obuwie robocze
środki ochrony indywidualnej

- R
- O

J.m. Ilość
Przewidywany
okres
używalności

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7
I Pracownicy fizyczni za-

trudnieni przy próbach i
doświadczeniach z uzbro-
jeniem, amunicją i sprzę-
tem specjalnym oraz przy
konserwacji, remontach i
eksploatacji tego uzbroje-
nia, amunicji i sprzętu, w
tym również urządzeń
elektronicznych i radiolo-
kacyjnych

a) czapka lub beret
b) ubranie robocze lub

kombinezon roboczy lub
fartuch drelich

c) obuwie profilaktyczne lub
trzewiki przemysłowe sk/sk
lub sk/guma

d) ręczniki
e) rękawice ochronne lub

gumowe
f) koszula flanelowa

- R
- R
- R
- R
- R
- R
- R
- O
- O
- O
- R

szt.
kpl.
szt.
szt.
para
para
para
para
szt.
para
szt.

1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1

24
24
24
24
12
12
12
12
12
12
12

lit. d w
obiektach,
gdzie nie ma
suszarek

                               z tym że niżej wymienieni pracownicy otrzymują dodatkowo:
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1. Konserwator (czyściciel) skła-
dowanego uzbrojenia oraz
stałych urządzeń technicznych

    kombinezon olejoodporny
    lub fartuch przedni
    olejoodporny

- O

- O

szt.

szt.

1

1

d.z./24/

d.z./24/

 uż.zbior

 uż.zbior.
2. Mechanik-monter precyzyjny i

mechanik maszyn licząco-
analitycznych, biurowych,
dalekopisów, przyrządów
optycznych i noktowizyjnych

a) rękawice ochronne
b) obuwie profilaktyczne

- O
- R

para
para

1
1

12
24

+ uż.zbior

3. Magazynier materia-
łów i środków chemicznych
parzących, trujących i żrących

a) buty gumowe
b) rękawice kwasoodporne  
c) ubranie kwasoodporne
d) bielizna bawełniana

- O
- O
- O
- R

para
para
kpl.
kpl.

1
1
1
1

d.z./24/
d.z./12/
d.z./24/

12
 uż.zbior

Zestaw nr 13

środków higieny osobistej

L.p.    Rodzaj środków
Grupa według stopnia
intensywności brudzenia Uwagi

            higieny I II III

1. Mydło toaletowe /w gra-
mach na 1 pracownika na
1 miesiąc /

100 100 - 200 200 - 300
Wzrost normy następuje
co 100 gramów
Grupa I gdzie nie ma mydła
przy umywalkach

2. Pasta do mycia rąk
/w gramach na 1 pra-
cownika na 1 miesiąc/

- 100 200 - 400
Wzrost normy następuje
co 100 gramów

3. Krem do rąk /w gramach
na 1 pracownika na 1
miesiąc/

-
         1)
1 opakowanie

      1)
2 opakowania

Wzrost normy następuje o
1 opakowanie

Uwaga: 1) przy założeniu, że opakowanie zawiera nie mniej niż 75 gr.

20
DECYZJA NR 38 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 lutego 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa
policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych

W celu ujednolicenia zasad ustalania stawek od-
płatności za używanie statków powietrznych lotnic-
twa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyj-
nych postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 140 Komendanta Głównego Policji z

dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ustalania stawek
odpłatności za używanie statków powietrznych lot-
nictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapoli-

cyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 54 oraz z 2003 r.
Nr 12, poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Przepisy decyzji stosuje się do policyjnych
statków powietrznych, zwanych dalej „śmigłow-
cami”, używanych na służbowe potrzeby:
1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji oraz organów i jednostek organizacyj-
nych podległych lub nadzorowanych przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
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2) samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz zespołów tych zakładów,
utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

2. Koszty związane z używaniem śmigłow-
ców do celów służbowych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych  i Administracji, Sekretarza Stanu
oraz Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji ponoszone są ze
środków budżetowych Komendy Głównej Policji.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.  Za pisemną zgodą Komendanta Głównego

Policji lub osoby przez niego upoważnionej,

śmigłowiec może być udostępniony na po-
trzeby, o których mowa w § 1 ust. 1, za
odpłatnością w wysokości 50% stawki
odpłatności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.”

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z

mocą od dnia 1 maja 2003 r.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

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

Komendy Głównej Policji nr 4

1. Zarządzenie nr 152/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 153/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 154/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 155/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 156/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 157/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 158/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 159/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 160/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 161/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 162/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 163/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 164/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 165/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 166/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 167/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
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wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 168/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 169/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 170/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 171/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 172/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 173/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 174/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 175/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 176/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 177/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 178/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 179/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 180/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 181/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 182/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 183/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 184/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 185/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 186/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 187/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 188/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 189/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 190/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
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racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 191/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 192/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 193/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 194/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 195/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 196/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 197/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 198/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 199/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 200/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 201/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 202/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 203/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 204/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 205/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 206/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 207/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 208/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 209/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 210/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 211/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 212/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 213/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4 -103-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 214/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 215/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 216/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 217/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 218/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 219/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 220/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 221/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 222/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 223/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 224/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 225/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 226/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 227/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 228/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 229/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 230/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 231/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 232/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 233/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 234/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 235/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 236/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
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racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 237/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 238/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 239/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 240/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 242/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 243/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 244/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 245/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 246/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

95. Decyzja nr 39/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

96. Decyzja nr 40/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

97. Decyzja nr 41/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

98. Decyzja nr 42/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uru-
chomienia Punktu Kontaktowego Komendanta
Głównego Policji do udziału w ćwiczeniu zarzą-
dzania kryzysowego NATO „CMX 04”.

99. Decyzja nr 43/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie decyzji
nr 9 KGP z dnia 15 stycznia 2004 r. o powoła-
niu grupy operacyjno-śledczej.

100. Decyzja nr 44/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania komisji do niszczenia
materiałów zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej w Centralnym Biurze Śled-
czym Komendy Głównej Policji, Biurze Służby
Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Biurze
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

101. Decyzja nr 45/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania i organizacji grupy ope-
racyjno-procesowej.
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