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ZARZĄDZENIE NR 250 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji miotacza wody „AW-6000”

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada
2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r.
Nr 14, poz. 139) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się na uzbrojenie Policji miotacz wo-

dy „AW-6000”.

2. Miotacz wody otrzymuje oznaczenie kodowe
„Tajfun I”.

§ 2
Miotacz wody „Tajfun I” stanowi wyposażenie od-

działów prewencji Policji.

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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§ 3
Zasady i przypadki użycia miotaczy wody określają

odrębne przepisy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up.

Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Henryk Tokarski

26
ZARZĄDZENIE NR 308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia procedury typowania i selekcji kandydatów
na analityków kryminalnych w Policji

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 ze zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Typowanie kandydatów na analityków kryminal-

nych, zwanych dalej „kandydatami”, prowadzą w
jednostkach Policji komórki organizacyjne do
spraw kadr i szkolenia, w porozumieniu z komór-
kami organizacyjnymi do spraw analizy kryminal-
nej, według następujących kryteriów:
1) co najmniej trzyletni staż służby w Policji,

związanej z wykonywaniem czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-
-śledczych;

2) znajomość obsługi komputera w zakresie po-
sługiwania się edytorem tekstu oraz arkuszem
kalkulacyjnym.

2. Kandydaci  wytypowani  w  sposób  określony
w ust. 1 są poddawani selekcji pod kątem posia-
dania predyspozycji do pracy analitycznej. Selek-
cja polega na:
1) rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem,
2) poddaniu kandydata odpowiednio profilowa-

nemu testowi psychologicznemu,
3) poddaniu kandydata sprawdzianowi umiejęt-

ności.
3. Typowanie i selekcja, o których mowa w ust. 1

i 2, ma na celu wybranie policjantów kierowanych
na szkolenie z zakresu analizy kryminalnej, reali-
zowane na podstawie odpowiednich programów
określonych odrębnymi przepisami Komendanta
Głównego Policji.

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone

w Dz. U. z 2002 r.: 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.

§ 2
1. Selekcję kandydatów prowadzi Komisja Selekcyjna.
2. W skład Komisji Selekcyjnej powołuje się:

1) podinsp. Waldemara Ignaczaka, starszego
wykładowcę w Zakładzie Służby Kryminalnej
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

2) podinsp. Grzegorza Mazieja, eksperta w Wy-
dziale XXI Centralnego Biura Śledczego Ko-
mendy Głównej Policji;

3) kom. Marka Ślizaka, eksperta w Zespole Ana-
lizy Kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy;

4) kom. Krystiana Wojciechowskiego, kierownika
Sekcji Analizy Kryminalnej Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku;

5) podkom. Adama Mateńko, eksperta w Zespole
Analizy Kryminalnej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Lublinie.

3. Do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji
Selekcyjnej wyznacza się podinsp. Waldemara
Ignaczaka.

4. Upoważnia się dyrektora Biura Służby Kryminalnej
Komendy Głównej Policji do dokonywania zmian
w składzie Komisji Selekcyjnej, w porozumieniu
z dyrektorem Centralnego Biura Śledczego Ko-
mendy Głównej Policji oraz właściwymi przełożo-
nymi policjantów powoływanych do Komisji Se-
lekcyjnej.

§ 3
1. Komisja Selekcyjna może wykonywać swoje za-

dania w składzie nie mniejszym niż trzyosobowy.
2. W razie nieobecności przewodniczącego pracami

Komisji Selekcyjnej kieruje członek Komisji wy-
znaczony przez przewodniczącego.

3. Decyzje w zakresie kompetencji Komisji Selekcyjnej
są podejmowane większością głosów. W przypad-
ku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewod-
niczącego Komisji lub członka Komisji kierującego
jej pracami w trybie określonym w ust. 2.
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§ 4
1. Komisja Selekcyjna dokumentuje swoje prace

protokołami zawierającymi syntetyczny opis prze-
biegu procedury selekcji. Protokoły te są prze-
chowywane w Zakładzie Ogólnozawodowym Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie.

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, zawierają w
szczególności wykaz kandydatów wytypowanych
do selekcji i poddanych selekcji ze wskazaniem
wyników wszystkich etapów selekcji.

3. Na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 1,
Komisja Selekcyjna sporządza wykaz kandydatów
zakwalifikowanych do skierowania na szkolenie.
Wykaz ten przekazuje się do Zakładu Ogólnoza-
wodowego Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie oraz do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw
Analizy Kryminalnej Biura Służby Kryminalnej Ko-
mendy Głównej Policji.

§ 5
1. Komisja Selekcyjna przeprowadza rozmowę kwali-

fikacyjną, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wy-
łącznie z kandydatami wytypowanymi w trybie
określonym w § 1 ust. 1.

2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie
orientacji co do posiadanego przez kandydata
doświadczenia zawodowego oraz uwarunkowań
motywacyjnych kandydata do wykonywania za-
dań analityka kryminalnego.

3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w for-
mie zadawania ukierunkowanych pytań i wysłu-
chiwania odpowiedzi udzielanych przez kandydata.

4. Jeżeli Komisja Selekcyjna uzna wynik rozmowy
kwalifikacyjnej za pozytywny, kieruje kandydata na
test psychologiczny. O uznaniu wyniku rozmowy
kwalifikacyjnej za negatywny Komisja Selekcyjna
zawiadamia kandydata oraz typującą kandydata
komórkę organizacyjną do spraw kadr i szkolenia,
a także uczestniczącą w typowaniu komórkę orga-
nizacyjną do spraw analizy kryminalnej.

§ 6
1. Test psychologiczny, o którym mowa w § 1 ust.

2 pkt 2, jest oparty na procedurach diagnostycz-
nych właściwych dla metody MultiSelect i ma na
celu określenie poziomu zdolności intelektualnych
oraz cech osobowości kandydata, istotnych przy
prowadzeniu analizy kryminalnej.

2. Przeprowadzenie testu psychologicznego doku-
mentuje się określeniem wyniku testu oraz ogólną
opinią psychologiczną, którą można udostępnić
wyłącznie kandydatowi, na jego wniosek. Wynik
testu określa się formułą o następującym, alterna-
tywnym, brzmieniu:
1) „Kandydat wykazuje niezbędne predyspozycje do

wykonywania zadań analityka kryminalnego”;

2) „Kandydat nie wykazuje niezbędnych predys-
pozycji do wykonywania zadań analityka kry-
minalnego”.

3. Wynik testu psychologicznego udostępnia się
Komisji Selekcyjnej oraz bezpośredniemu przeło-
żonemu kandydata, a także kandydatowi − na je-
go wniosek.

4. Do przeprowadzania testów psychologicznych
kandydatów oraz przechowywania wyników te-
stów i ogólnych opinii psychologicznych wyzna-
cza się psychologów pracowni psychologicznej
Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie. Kierownik Zakładu Ogólno-
zawodowego na bieżąco przekazuje przewodni-
czącemu Komisji Selekcyjnej wykazy kandydatów
z wynikami testów.

§ 7
1. Sprawdzian umiejętności, o którym mowa w § 1

ust. 2 pkt 3, polega na praktycznej weryfikacji
poziomu predyspozycji analitycznych kandydata
przez wykonanie określonych przez Komisję Se-
lekcyjną zadań z zakresu analizy intuicyjnej oraz
znajomości obsługi komputera.

2. Sprawdzianowi umiejętności poddaje się wyłącz-
nie tych kandydatów, którzy uzyskali wyniki te-
stów psychologicznych zakończone formułą okre-
śloną w § 6 ust. 2 pkt 1.

3. Negatywny wynik sprawdzianu umiejętności koń-
czy procedurę selekcji kandydata. O wyniku
sprawdzianu Komisja Selekcyjna zawiadamia kan-
dydata oraz jego bezpośredniego przełożonego.

§ 8
1. Określanie, koordynowanie i nadzorowanie reali-

zacji terminów rozpoczęcia procedury typowania
i selekcji kandydatów zleca się Zespołowi Koordy-
nacyjnemu do Spraw Analizy Kryminalnej Biura
Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

2. Nadzorowanie przeprowadzania testów psycholo-
gicznych w Zakładzie Ogólnozawodowym Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie zleca się Ze-
społowi Psychologa Biura Kadr i Szkolenia Ko-
mendy Głównej Policji.

3. Zapewnienie warunków niezbędnych do pracy
Komisji Selekcyjnej oraz przeprowadzania testów
psychologicznych zleca się Komendantowi Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 9
1. Kandydat, którego udział w selekcji zakończył się

wynikiem negatywnym, może być ponownie obję-
ty procedurą typowania i selekcji nie wcześniej niż
po upływie roku.

2. Policjanci, którzy przed wejściem w życie niniej-
szego zarządzenia uzyskali pozytywny wynik te-
stu psychologicznego badającego predyspozycje
do wykonywania zadań analityka kryminalnego,
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nie podlegają typowaniu i przed skierowaniem na
szkolenie są poddawani rozmowie kwalifikacyjnej
oraz sprawdzianowi umiejętności. Przepis ust. 1
stosuje się odpowiednio.

§ 10
Uzyskanie pozytywnego rezultatu procedury typo-
wania i selekcji nie stanowi podstawy do mianowa-
nia kandydata na stanowisko służbowe w komórce
organizacyjnej do spraw analizy kryminalnej. Miano-

wanie następuje na zasadach  i w trybie określonym
w odpowiednich przepisach ustawy o Policji i rozpo-
rządzeń wykonawczych do ustawy o Policji.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

27
DECYZJA NR 58 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie pilotażowego programu szkolenia specjalistycznego policjantów realizowanego
zaocznie – specjalność: dowódca plutonu oddziału prewencji Policji

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

§ 1
Wprowadzam „Pilotażowy program szkolenia spe-

cjalistycznego policjantów realizowanego zaocznie –
specjalność: dowódca plutonu oddziału prewencji
Policji”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Szkole Policji w Katowicach i Szkole Policji
w Słupsku.

§ 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.

28
DECYZJA NR 71 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego o profilu operacyjno-
-dochodzeniowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym policjantów absolwentów wydziałów prawa

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, 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)
postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam w Policji „Program szkolenia zawo-

dowego podstawowego o profilu operacyjno-
-śledczym w zakresie dochodzeniowo-śledczym poli-
cjantów absolwentów wydziałów prawa”, stanowią-
cy załącznik do decyzji.
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§ 2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, po-

wierzam: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Poli-
cji w Pile.

§ 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.
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DECYZJA NR 81 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 kwietnia 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów
prywatnych do celów służbowych

§ 1
W decyzji nr 104 Komendanta Głównego Policji

z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie warunków uży-
wania w jednostkach organizacyjnych Policji pojaz-
dów prywatnych do celów służbowych (Dz. Urz.
KGP Nr 7, poz. 42) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Umowy  o używanie do  celów służbowych

pojazdu prywatnego zawierają oraz przyznają
limit kilometrów:
1) Komendant Główny Policji w odniesieniu

do swoich zastępców;
2) Komendant Główny Policji reprezentowany

przez zastępcę nadzorującego służbę
wspomagającą działalność Policji w odnie-
sieniu do:
a) dyrektorów biur (równorzędnych) Ko-

mendy Głównej Policji i ich zastępców,
b) komendantów wojewódzkich (Stołecz-

nego) Policji,
c) komendantów Wyższej Szkoły Policji

i szkół policyjnych;
3) Komendant Główny Policji reprezentowany

przez dyrektorów biur (równorzędnych)

Komendy Głównej Policji w odniesieniu do
policjantów i pracowników biur;

4) Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji
w odniesieniu do:
a) policjantów, w tym zastępców ko-

mendanta wojewódzkiego (Stołeczne-
go) Policji i pracowników komendy,

b) komendantów powiatowych (miejskich)
Policji i ich zastępców;

5) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz ko-
mendant szkoły policyjnej w odniesieniu do
policjantów, w tym zastępców komendanta
szkoły i pracowników tych jednostek;

6) Komendant powiatowy (miejski) Policji w od-
niesieniu do policjantów i pracowników pod-
ległych jednostek organizacyjnych Policji”;

2) załącznik  nr  2  otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania,

z wyjątkiem § 1 pkt 2, który stosuje się od dnia
1 stycznia 2004 r.

 Komendant Główny Policji
 nadinsp. Leszek Szreder



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6                                                                             Poz. 30-122-

Załącznik
do decyzji nr 81
Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ..................................................................................................................................................
                                                                 (stopień, imię i nazwisko, jednostka)

oświadczam, że:
W miesiącu ............................................, roku ........................ używałem do celów służbowych prywatnego
samochodu osobowego* (motocykla* motoroweru*) marki ................................................................................
nr rej. ......................................................, pojemność skokowa silnika .................................................... cm3.

Przyznany mi miesięczny limit wynosi .........................km według stawki .................................. zł za 1 km,
kwota miesięcznego ryczałtu (brutto) wynosi .............................. zł.

Liczba dni roboczych nieobecności w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin
lub innej nieobecności oraz niedysponowania pojazdem do celów służbowych wynosi ................, daty .....................................

Kwota  miesięcznego  ryczałtu (brutto) podlega zmniejszeniu z powodu nieobecności w miejscu pracy i niedysponowania pojaz-
dem o .......................................................................................................................................................................... zł
                                    (liczba dni roboczych nieobecności i niedysponowania pojazdem x 1/22 x kwota ryczałtu brutto)

Należna kwota miesięcznego ryczałtu (brutto) wynosi ........................................................................................................ zł

słownie ............................................................................................................................................................................

.................................................                                                                                          .............................................
(podpis bezpośredniego przełożonego)                                                                                                                        (podpis pracownika)

*niepotrzebne skreślić

RACHUNEK SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym, dn. ............ podpis .......................
pod względem form.-rach.,       dn. ............ podpis .......................
Zatwierdzono do wypłaty ze środków:
tytuł § ...................... poz. ....................... zł .............................
tytuł § ...................... poz. ....................... zł .............................
tytuł § ...................... poz. ....................... zł .............................
                                                     Razem  zł .............................
                                    Potrącenia ............ zł ............................
                                    Potrącenia ............ zł ............................
                                    Do wypłaty – zwrotu zł ..........................
(słownie zł ...............................................................................)

....................................                              .............................
 Kier. komórki finans.                                     Kierownik jednostki
(Główny księgowy)
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DECYZJA NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie poborowych powoływanych w 2004 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji

W związku z § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy,
którzy w 2004 r. mogą być powołani do czynnej służ-
by wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby
w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 227,
poz. 2244) postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji Nr 8 Komendanta Głównego Policji

z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie poborowych
powoływanych w 2004 r. do odbycia służby kandy-
dackiej w oddziałach prewencji Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 2, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgosz-

czy − 100 poborowych od dnia 1 lipca”;

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdań-

sku − 100 poborowych od dnia 1 czerwca”;
3) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
− 100 poborowych od dnia 1 czerwca”;

4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi −

150 poborowych:
a) 75 poborowych od dnia 1 czerwca,
b) 75 poborowych od dnia 1 września”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

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

Komendy Głównej Policji nr 6

1. Zarządzenie nr 251/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 252/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 253/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 254/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 255/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 256/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 257/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 258/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 259/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 260/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 261/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 262/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 263/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
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cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 264/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 265/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 266/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 267/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 268/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 269/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 270/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 271/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 272/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 273/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 274/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 275/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 276/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 277/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 278/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 279/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 280/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 281/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 282/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 283/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 284/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 285/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 286/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 287/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 288/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 289/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 290/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
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cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 291/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 292/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 293/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 294/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 295/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 296/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 297/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 298/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 299/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 300/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 301/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 302/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 303/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 304/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 305/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 306/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 307A/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 308A/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 309/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

60. Zarządzenie nr 310/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

61. Zarządzenie nr 311/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

62. Zarządzenie nr 312/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

63. Zarządzenie nr 313/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

64. Zarządzenie nr 314/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

65. Zarządzenie nr 315/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

66. Zarządzenie nr 316/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

67. Zarządzenie nr 317/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
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cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

68. Zarządzenie nr 318/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

69. Zarządzenie nr 319/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

70. Zarządzenie nr 320/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

71. Zarządzenie nr 321/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

72. Zarządzenie nr 322/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej

73. Zarządzenie nr 323/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

74. Zarządzenie nr 324/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

75. Zarządzenie nr 325/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

76. Zarządzenie nr 326/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

77. Zarządzenie nr 327/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

78. Zarządzenie nr 328/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

79. Zarządzenie nr 329/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 330/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 331/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 332/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 333/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 334/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 335/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 336/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 337/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 338/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 339/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 340/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 341/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 342/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 343/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 344/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
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cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 345/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 346/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 347/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 348/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 349/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 350/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 351/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 352/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

103. Zarządzenie nr 353/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

104. Zarządzenie nr 354/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

105. Zarządzenie nr 355/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

106. Zarządzenie nr 356/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

107. Zarządzenie nr 357/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

108. Zarządzenie nr 358/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

109. Zarządzenie nr 359/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

110. Zarządzenie nr 360/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

111. Zarządzenie nr 361/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

112. Zarządzenie nr 362/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

113. Zarządzenie nr 363/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

114. Zarządzenie nr 364/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

115. Decyzja nr 59/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 44/BłiI/04/JB.

116. Decyzja nr 60/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 60/Cam/04/JM.

117. Decyzja nr 61/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

118. Decyzja nr 62/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie po-
wierzenia obowiązków i odpowiedzialności
głównemu księgowemu budżetu.

119. Decyzja nr 63/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia zespołu dla wyłonienia kandydata na stu-
dia na Wydziale do Spraw Kryminalnego Wymia-
ru Sprawiedliwości Sam Houston State Universi-
ty w Huntsville, w stanie Teksas (USA).

120. Decyzja nr 64/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 61/Cmt/04/EM.

121. Decyzja nr 65/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 67/Cmt/04/EM.

122. Decyzja nr 66/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 66/Cmt/04/EM.

123. Decyzja nr 67/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 63/Cmt/04/BR.
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124. Decyzja nr 68/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 62/BŁiI/04/EJ.

125. Decyzja nr 69/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 64/Ckt?04/BR.

126. Decyzja nr 70/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

127. Decyzja nr 72/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 70/BłiI/04/MK.

128. Decyzja nr 73/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 69/Cmt/04/MM.

129. Decyzja nr 74/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 51/BłiI/04/JK.

130. Decyzja nr 75/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 57/BłiI/04/JK.

131. Decyzja nr 76/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 58/Cmt/04/MM.

132. Decyzja nr 77/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 65/Cam/04/MSz.

133. Decyzja nr 78/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 38/Cmt/04/BP.

134. Decyzja nr 79/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 49/BF/04/AW.

135. Decyzja nr 307/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania testów wiedzy na etap pod-
stawowy eliminacji do ogólnopolskich konkursów
policyjnych.

136. Decyzja nr 80/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania
nr 72/BŁiI/04/RG.

137. Decyzja nr 82/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania
odwoławczej komisji powypadkowej celem roz-
patrzenia odwołania asp. sztab. Jerzego Ma-
twiejczuka z Centralnego Biura Śledczego KGP.

138. Decyzja nr 83/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania
grupy operacyjno-śledczej.

139. Decyzja nr 0084/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie ustanowienia dysponentów fun-
duszu operacyjnego I stopnia (tajna).

140. Decyzja nr 85/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania
pełnomocników do przekształcenia struktury or-
ganizacyjnej Komendy Głównej Policji.

141. Decyzja nr 86/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

142. Decyzja nr 87/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

143. Decyzja nr 89/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 90/Ctr/04/WP.

144. Decyzja nr 90/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 95/BłiI/04/RC.

145. Decyzja nr 91/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 99/Cam/04/BG.

146. Decyzja nr 92/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 85/Ckt/04/AW.

147. Decyzja nr 93/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 93/BłiI/04/RC.

148. Decyzja nr 94/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 81/BŁiI/04/WP.

149. Decyzja nr 95/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 100/Cam/04/WP.

150. Decyzja nr 96/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 102/BŁiI/04/BR.

151. Decyzja nr 97/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 97/BŁiI/04/JB.

152. Decyzja nr 98/2004 Komendanta Głównego Policji z
dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania peł-
nomocnika do utworzenia Akademii Policyjnej.
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