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32
ZARZĄDZENIE NR 402 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

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 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. 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. 884, nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192, poz. 1873.

§ 1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego

Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania,
gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach
samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr
14, poz. 74 i Nr 20, poz. 105 oraz z 2004 r. Nr 2,
poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 skreśla się ust. 5,
2) w załączniku nr 2 w części A „Przestępstwa

z Kodeksu karnego”:
a) pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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„10. Rozdział XXV – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności:
1) art. 197 § 1-2 zgwałcenie ......................................................................................... 100 24
2) art. 197 § 3 zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą ....... 101 24
3) art. 198 obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą pozbawioną zdol-

ności rozpoznania znaczenia czynu ........................................................ 102 26
4) art. 199 molestowanie seksualne z nadużyciem stosunku zależności ...................... 103 26
5) art. 200 § 1 obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z małoletnim poniżej lat 15 ... 104 26
6) art. 200 § 2 pornografia z udziałem małoletniego poniżej lat 15 ................................... 105 26
7) art. 201 kazirodztwo ........................................................................................ 106 26
8) art. 202 § 1 publiczne prezentowanie treści pornograficznych ..................................... 107 26
9) art. 202 § 2 prezentowanie treści pornograficznych, udostępnianie przedmiotów o cha-

rakterze pornograficznym lub rozpowszechnianie treści pornograficznych
małoletniemu poniżej lat 15 .................................................................. 108 26

10) art. 202 § 3 produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie w celu rozpowszechniania lub
publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego
albo związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzę-
ciem .................................................................................................. 113 26

11) art. 202 § 4 utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornogra-
ficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15 ....................................... 114 26

12) art. 203 przymuszanie do uprawiania prostytucji .................................................. 109 26
13) art. 204 § 1-2 stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo .............................................. 110 26
14) art. 204 § 3 stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo z udziałem osoby małoletniej ..... 111 26
15) art. 204 § 4 uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą ............................ 112 26”

b) pozycja 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Rozdział XXXII – Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:

1) art. 252 § 1 i 3 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika ................................................. 954 90
2) art. 252 § 2 nieumyślne pozbawienie życia lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na

zdrowiu w związku z braniem lub przetrzymywaniem zakładnika ................ 955 90
3) art. 253 § 1 handel ludźmi ..................................................................................... 956 90
4) art. 253 § 2 nielegalna adopcja dzieci w celu osiągnięcia korzyści ............................... 957 90
5) art. 254 § 1-2 udział w zbiegowisku dopuszczającym się gwałtowanego zamachu na osobę

lub mienie ................................................................................................. 958 90 S
6) art. 255 § 1-3 publiczne nawoływanie do przestępstwa i jego pochwała ......................... 959 90
7) art. 256 propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu; rasizm, nietolerancja ................... 960 90
8) art. 257 publiczne znieważanie grup ludności o różnych światopoglądach i przyna-

leżności narodowej, rasowej ................................................................. 961 90
9) art. 258 § 1-4 udział w związku przestępczym lub grupie zorganizowanej ....................... 962 90

10) art. 260 bezprawne zakłócanie zebrania, zgromadzenia, pochodu lub ich rozprosze-
nie ..................................................................................................... 963 90

11) art. 261 zniewaga pomnika lub miejsca pamięci historycznej ................................. 964 90
12) art. 262 § 1-2 znieważenie lub grabież zwłok, prochów lub miejsc spoczynku zmarłego .... 965 90
13) art. 263 § 1-2 nielegalne posiadanie, wyrabianie lub handel:

a) bronią palną i amunicją ...................................................................
b) tylko amunicją ...............................................................................

966 90
967 90

14) art. 263 § 3 udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji osobie nieupraw-
nionej ................................................................................................ 968 90

15) art. 263 § 4 nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji ............................................. 969 90
16) art. 264 § 1-3 nielegalne przekroczenie granicy RP ....................................................... 970 90
17) art. 264a § 1 umożliwianie lub ułatwianie innej osobie pobytu na terytorium RP wbrew

przepisom ........................................................................................... 971 90”
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c) pozycja 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Rozdział XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji:

1) art. 265 ujawnienie tajemnicy państwowej ......................................................... 972 90
2) art. 266 § 1 nielegalne ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej w związku

z wykonywaną pracą ........................................................................... 974 90
3) art. 266 § 2 ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego tajemnicy służbowej osobie

nieupoważnionej .................................................................................. 975 90
4) art. 267 § 1-3 nielegalne zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym,

wizualnym lub innym w celu uzyskania informacji .................................... 976 90
5) art. 268

i art. 268a
niszczenie, uszkodzenie, usuwanie lub zmiana zapisu istotnej informacji albo
niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do da-
nych informatycznych albo uniemożliwianie automatycznego przetwarzania,
gromadzenia i przekazywania danych ........................................................... 977 90 S

6) art. 269 § 1-2 niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie danych informatycznych
o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komuni-
kacji, funkcjonowania administracji albo zakłócanie lub uniemożliwianie
automatycznego przetwarzania, gromadzenia albo przekazywania danych ... 973 90 S

7) art. 269a zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej (sabotaż
komputerowy) .................................................................................... 978 90

8) art. 269b wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie innym osobom
urządzeń lub programów komputerowych przystosowanych do popełnienia
określonych przestępstw albo haseł komputerowych, kodów dostępu lub
innych danych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych
w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej ........................... 979 90”

d) pozycja 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Rozdział XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu:

1) art. 296 § 1 wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub
niedopełnienie obowiązków .................................................................. 540 58 S

2) art. 296 § 2 wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub
niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ........... 541 58 S

3) art. 296 § 3 wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez nadużycie
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków .............................................. 542 58 S

4) art. 296 § 4 nieumyślne wyrządzenie znacznej lub w wielkich rozmiarach szkody mająt-
kowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków .............. 543 58 S

5) art. 296a korupcja gospodarcza i korupcja gospodarcza kwalifikowana .......................... 506 50 Ł
6) art. 296b korupcja sportowa ............................................................................... 507 50 Ł
7) art. 297 § 1 przedłożenie fałszywych dokumentów lub inne zachowania w celu uzyska-

nia kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dota-
cji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego ze
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego ............................... 544 58

8) art. 297 § 2 niepowiadomienie właściwego podmiotu o zmianach w sytuacji mogącej
mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wsparcia finansowego lub
zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektro-
nicznego instrumentu płatniczego .......................................................... 545 58

9) art. 298 § 1 oszustwo ubezpieczeniowe .................................................................. 546 58 S
10) art. 299 § 1 wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego środków płatniczych,

mienia, pochodzących z przestępstwa .................................................... 547 58 O
11) art. 299 § 2 wprowadzenie przez pracowników banku do legalnego obrotu gospodar-

czego środków płatniczych, mienia, pochodzących z przestępstwa ............ 548 58 O
12) art. 299 § 3-4 zatajenie przez pracowników banku informacji dotyczących nielegalnych

operacji finansowych ........................................................................... 549 58
13) art. 299 § 5-6 nielegalny obrót środkami płatniczymi, mieniem pochodzącym z przestęp-

stwa w porozumieniu z innymi osobami lub w celu osiągnięcia znacznej
korzyści majątkowej ............................................................................. 550 58 O
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14) art. 300 § 1 usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy upadłości lub
niewypłacalności ................................................................................. 551 58 S

15) art. 300 § 2 udaremnienie egzekucji zajętego majątku ............................................... 552 58
16) art. 300 § 3 usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy niewypłacalności

lub upadłości, w wyniku czego wyrządzono szkodę wielu wierzycielom ...... 553 58
17) art. 301 § 1 udaremnienie zaspokojenia należności przez utworzenie nowej firmy .......... 554 58
18) art. 301 § 2 doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub niewypłacalności ............. 555 58
19) art. 301 § 3 lekkomyślne doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub niewypłacal-

ności przez trwonienie majątku .............................................................. 556 58
20) art. 302 § 1 spłacanie lub zabezpieczanie przez dłużnika tylko niektórych wierzycieli ........... 557 58
21) art. 302 § 2-3 przekupstwo wierzyciela ....................................................................... 558 58 Ł
22) art. 303 § 1 i 3 wyrządzenie szkody majątkowej przez nieprowadzenie dokumentacji lub

prowadzenie nierzetelnej dokumentacji ................................................... 559 58 S
23) art. 303 § 2 wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nieprowadzenie dokumen-

tacji lub prowadzenie nierzetelnej dokumentacji ....................................... 560 58 S
24) art. 304 lichwa ............................................................................................... 561 58
25) art. 305 § 1 udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego ................................. 562 58
26) art. 305 § 2 rozpowszechnianie informacji lub zatajenie okoliczności mających znaczenie

dla przetargu publicznego ....................................................... 563 58
27) art. 306 usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych towaru

lub urządzeń ....................................................................................... 564 58
28) art. 306 usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych pojazdu

silnikowego ........................................................................................ 565 58”

e) pozycja 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Rozdział XXXVII – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi:

1) art. 310 § 1 fałszowanie:
a) pieniędzy polskich ...........................................................................
b) pieniędzy obcych z wyłączeniem EURO ..............................................
c) innych środków płatniczych ..............................................................
d) papierów wartościowych .................................................................
e) EURO ............................................................................................

320 44 S
323 44 S
326 44 S
329 44 S
332 44 S

2) art. 310 § 2 puszczanie w obieg fałszywych:
a) pieniędzy polskich ...........................................................................
b) pieniędzy obcych z wyłączeniem EURO ..............................................
c) innych środków płatniczych ..............................................................
d) papierów wartościowych .................................................................
e) EURO ............................................................................................

321 44 S
324 44 S
327 44 S
330 44 S
333 44 S

3) art. 311 rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w dokumentacji związanej
z obrotem papierami wartościowymi ...................................................... 526 54

4) art. 312 puszczanie w obieg fałszywych, otrzymanych jako prawdziwe:
a) pieniędzy polskich ...........................................................................
b) pieniędzy obcych z wyłączeniem EURO ..............................................
c) innych środków płatniczych ..............................................................
d) papierów wartościowych .................................................................
e) EURO ............................................................................................

322 44
325 44
328 44
331 44
334 44

5) art. 313 § 1-2 podrabianie i puszczanie w obieg urzędowych znaków wartościowych ........... 527 54
6) art. 314 podrabianie znaków urzędowych w celu użycia w obrocie gospodarczym ... 524 54
7) art. 315 § 1-2 podrabianie narzędzi pomiarowych w celu użycia w obrocie gospodarczym .. 525 54”
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f) dotychczasową część C „Przestępstwa nieobjęte Kodeksem karnym i wymienionymi w części B ustawami
szczególnymi” załącznika 2 oznacza się jako część D „Przestępstwa nieobjęte Kodeksem karnym i wymieniony-
mi w części B ustawami szczególnymi i w części C”, a części C nadaje się brzmienie:

„Część C  Przestępstwa na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej
1. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego:

1) art. 228 § 1-4 sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną skutkująca lub mogąca skut-
kować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .... 573 50 Ł

2) art. 228 § 6 sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie lub or-
ganizacji międzynarodowej skutkująca lub mogąca skutkować uszczerbkiem
dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .................................. 574 50 Ł

3) art. 229 § 1-4 przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną skutkujące lub mogące skut-
kować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .... 576 51

4) art. 229 § 5 przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie lub or-
ganizacji międzynarodowej skutkujące lub mogące skutkować uszczerbkiem
dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .................................. 577 51

5) art. 230, 230a płatna protekcja skutkująca lub mogąca skutkować uszczerbkiem dla interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej ........................................................... 578 52 Ł

2. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
1) art. 270 § 1-3 podrabianie, przerabianie dokumentu lub używanie podrobionego dokumen-

tu na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .................... 580 54
2) art. 271 § 1-3 poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę

uprawnioną w związku z działalnością gospodarczą na szkodę interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej ...................................................... 581 54

3) art. 272 wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w związku z działalnością gospodar-
czą i na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ................. 582 54

4) art. 273 używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę na szkodę interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej ...................................................... 583 54

3. Przestępstwa przeciwko mieniu:
1) art. 284 przywłaszczenie na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .. 584 61 S
2) art. 286 a) oszustwo na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .....

b) oszustwo przez wykorzystanie mediów lub ogłoszenie na szkodę intere-
sów finansowych Wspólnoty Europejskiej ........................................

585 56 S

586 56 S
3) art. 287 oszustwo komputerowe na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Eu-

ropejskiej ............................................................................................ 587 56 S

4. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu:
1) art. 296 § 1-4 wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub

niedopełnienie obowiązków na szkodę interesów finansowych Wspólnoty
Europejskiej ........................................................................................ 588 58 S

2) art. 296a korupcja gospodarcza i korupcja gospodarcza kwalifikowana skutkująca lub
mogąca skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty
Europejskiej ........................................................................................ 589 50 Ł

3) art. 297 § 1 przedłożenie fałszywych dokumentów lub inne zachowania w celu uzyska-
nia kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dota-
cji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego ze
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego ............................... 590 58

4) art. 297 § 2 niepowiadomienie właściwego podmiotu o zmianach w sytuacji mogącej
mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wsparcia finansowego lub
zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektro-
nicznego instrumentu płatniczego .......................................................... 591 58

5) art. 299 § 1 wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego środków płatniczych, mie-
nia, pochodzących z przestępstwa na szkodę interesów finansowych Wspólno-
ty Europejskiej ........................................................................................... 592 58 O
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6) art. 299 § 2 wprowadzenie przez pracowników banku do legalnego obrotu gospo-
darczego środków płatniczych, mienia, pochodzących z przestępstwa na
szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ............................ 593 58 O

7) art. 299 § 3-4 zatajenie przez pracowników banku informacji dotyczących nielegalnych
operacji finansowych na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Euro-
pejskiej ............................................................................................... 594 58

8) art. 299 § 5-6 nielegalny obrót środkami płatniczymi, mieniem pochodzących z przestęp-
stwa na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej w porozu-
mieniu z innymi osobami lub w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątko-
wej .................................................................................................... 595 58 O

9) art. 305 § 1 i 2 udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego albo rozpowszechnianie
informacji lub zatajenie okoliczności mających znaczenie dla przetargu pu-
blicznego ............................................................................................ 596 58

5. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy:
1) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji

lub subwencji na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej:
a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:

– art. 54, 55, 56 ...................................................................................................
b) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do przestrzegania

określonych przepisów podatkowych na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Euro-
pejskiej:
– art. 76 ..............................................................................................................

c) przestępstwa związane z dotacją i subwencją na szkodę interesów finansowych Wspól-
noty Europejskiej:
– art. 82 ..............................................................................................................

620 67 U

621 67 U

622 67 U
2) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym zasadom obrotu

z zagranicą towarami i usługami na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej:
a) przemyt celny i wyłudzenie cła:

– art. 86 i art. 92 ..................................................................................................
b) oszustwo celne:

– art. 87 ..............................................................................................................

623 66 U

624 66 U”

g) w załączniku nr 2 w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych”:

– pozycja 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
art. 115, 116, 117, 118, 1181 i 119:

1) w związku z oprogramowaniem komputerów .................................................................. 601 59
2) w związku z cudzym utworem w postaci fonogramów ..................................................... 600 59
3) w związku z cudzym utworem w postaci wideogramów ................................................... 599 59
4) w związku z innymi cudzymi utworami .......................................................................... 602 59
5) w związku z cudzym utworem w postaci nadania ............................................................ 598 59”,

– skreśla się pozycję 29a,
– pozycja 60 otrzymuje brzmienie:
„60. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
art. 34, 34a i 34b ..............................................................................................................  874 90”,

– pozycja 66 otrzymuje brzmienie:
„66. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:

1) art. 303 przypisanie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd innej osoby, co do autor-
stwa cudzego projektu wynalazczego lub w inny sposób naruszenie prawa twórcy projektu
wynalazczego ............................................................................................................. 610 59

2) art. 304 ust. 2 i 3 ujawnianie umyślne lub nieumyślne uzyskanej informacji o cudzym wynalaz-
ku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub
w inny sposób uniemożliwianie uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa rejestracji ...... 612 59
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3) art. 305 ust. 1 i 2 oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowa-
dzenia ich do obrotu lub wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym zna-
kiem towarowym ........................................................................................................ 613 59

4) art. 305 ust. 3 uczynienie z popełnienia przestępstwa określonego w art. 305 ust. 1 stałego
źródła dochodu albo dopuszczanie się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej
wartości .................................................................................................................... 614 59”,

– skreśla się pozycję 67,
– pozycja 79 otrzymuje brzmienie:
„79. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina:

1) art. 29 wyrabianie lub rozlewanie wyrobów winiarskich bez zezwolenia ............................ 633 69
2) art. 30, 31 i 33 naruszenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu

lub rozlewu wyrobów winiarskich .................................................................................. 634 69”,

– pozycja 81 otrzymuje brzmienie:
„81. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych:

1) art. 78, 79, 80 wprowadzenie do obrotu i używania wyrobów medycznych, systemów lub
zestawów zabiegowych albo prowadzenie badań klinicznych wyrobów medycznych wbrew
przepisom .................................................................................................................. 735 90

2) art. 81, 82, 83 niezgodne z wymaganiami ustawy znakowanie wyrobów medycznych zna-
kiem zgodności lub nieuprawnione stosowanie numerów jednostek notyfikacyjnych ............ 736 90

3) art. 84, 85, 86 niezgłoszenie wyrobu medycznego do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Me-
dycznych lub niezgłoszenie incydentu z wyrobem medycznym albo utrudnianie kontroli ....... 737 90”,

– pozycja 92 otrzymuje brzmienie:
„92. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i bio-
paliw ciekłych
art. 23-24 ...........................................................................................................................  694 90”,

– po pozycji 101 dodaje się pozycje 102-106 w brzmieniu:
„102. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
art. 147, 152, 154, 156, 163 i 164 ......................................................................................  699 90,

103. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzę-
cego
art. 28 ...............................................................................................................................  763 90

104. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
art. 18 ...............................................................................................................................  764 90

105. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
art. 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 83 ............................................................................................  761 90

106. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
art. 128 ..............................................................................................................................  793 76”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania

przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
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33
ZARZĄDZENIE NR 494 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową

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 z późn. zm.)1 zarządza się, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania

zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi
oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku
publicznego przez policjantów pełniących służbę
patrolową, a w szczególności:
1) organizację służby patrolowej;
2) sposób pełnienia służby patrolowej.

2. Zarządzenie nie dotyczy organizacji i pełnienia
służby patrolowej przez policjantów na drogach,
morzu terytorialnym, morskich wodach we-
wnętrznych i wodach śródlądowych oraz na po-
kładach statków powietrznych.

3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendan-
ta powiatowego Policji i komendy powiatowej Po-
licji stosuje się odpowiednio do komendanta miej-
skiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz ko-
mendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej
Policji.

§ 2
Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozu-

mieć:
1) organizacja służby patrolowej – zespół czyn-

ności polegających na analizowaniu, plano-
waniu, przygotowaniu policjantów do służby,
ich rozmieszczeniu w terenie, koordynacji i
wykonywaniu oraz nadzorze służby w celu
realizacji zadań, do których Policja została
zobowiązana ustawowo;

2) służba patrolowa (patrolowanie) – wykony-
wanie zadań służbowych przez policjanta lub
grupę policjantów w patrolu pieszym lub z
wykorzystaniem środka transportu służącego
do przemieszczania się w określonym rejonie

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1783 i Nr 210, poz. 2036.

zagrożenia, na wyznaczonej trasie patrolowej
lub w określonym miejscu zagrożonym;

3) rejon zagrożenia – określony obszar terenu,
charakteryzujący się szczególnym nasileniem
przestępstw, wykroczeń lub występowaniem
innych zjawisk negatywnych społecznie;

4) trasa patrolowa – odcinek drogi łączący rejo-
ny i miejsca zagrożone, ważniejsze obiekty,
posterunki lub inne punkty i miejsca wynika-
jące z bieżących potrzeb służby;

5) miejsce zagrożone – obiekt lub niewielki ob-
szar, które według aktualnego rozpoznania
wymagają systematycznego nadzoru i kon-
troli policyjnej ze względu na występowanie
przestępstw, wykroczeń lub innych zjawisk
patologii społecznej;

6) posterunek – ściśle określone miejsce pełnie-
nia służby patrolowej, w trakcie której reali-
zowane są zadania określone w regulaminie;

7) siły wzmocnienia – skierowani lub oddelego-
wani do służby patrolowej policjanci jedno-
stek/komórek na co dzień realizujący inne za-
dania służbowe;

8) system koncentryczny – sposób organizacji
służby gwarantujący możliwość doraźnego
koncentrowania policjantów i kierowania ich
do działań zespołowych.

§ 3
Służbę patrolową pełnią policjanci:

1) komórek:
a) patrolowych,
b) interwencyjnych,
c) patrolowo-interwencyjnych,
d) wywiadowczych;

2) oddziałów prewencji Policji;
3) innych jednostek i komórek organizacyjnych

Policji.

§ 4
Komendant powiatowy Policji i komendant komi-

sariatu Policji odpowiada za prawidłową organizację
służby patrolowej, a w szczególności za:
1) opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa

i porządku na potrzeby dyslokacji służby i na pod-
stawie wniosków wyznaczanie miejsc zagrożo-
nych, rejonów zagrożenia, tras patrolowych oraz
określanie celów i wskazywanie sposobu ich reali-
zacji;

2) opracowywanie planów dyslokacji służby oraz
określanie taktyki działania patroli policyjnych;
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3) sporządzanie przez kierowników komórek prewen-
cji grafików służby policjantów planowanych do
pełnienia służby patrolowej;

4) występowanie o przydział sił wzmocnienia;
5) określenie systemu nadzoru nad realizacją zadań

wykonywanych przez policjantów w służbie pa-
trolowej;

6) współdziałanie z innymi podmiotami pozapolicyj-
nymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach pu-
blicznych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

§ 5
1. W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej organi-

zacji służby patrolowej oraz skutecznego nadzoru
nad jej pełnieniem, komendant powiatowy Policji
wyznacza policjanta odpowiedzialnego za organi-
zację tej służby w komendzie powiatowej Policji i,
w zależności od potrzeb, w podległych komisaria-
tach Policji.

2. Komendant powiatowy Policji powierza bezpo-
średni nadzór nad policjantem, o którym mowa w
ust. 1:
1) w komendzie powiatowej Policji − kierowniko-

wi właściwej komórki w służbie prewencyjnej;
2) w komisariatach Policji – kierownikowi, o któ-

rym mowa w pkt 1 lub komendantowi tej jed-
nostki.

§ 6
Policjant odpowiedzialny za organizację służby

patrolowej realizuje w szczególności następujące
zadania:
1) sporządza analizę stanu bezpieczeństwa i porząd-

ku na potrzeby dyslokacji służby, wykorzystując
informacje przekazywane z komórek realizujących
czynności operacyjno-rozpoznawcze, od kierowni-
ków komórek służby prewencyjnej, a także po-
chodzące z innych źródeł, w tym ze środków ma-
sowego przekazu, od władz samorządowych i
społeczności lokalnych;

2) określa rejony zagrożenia, miejsca zagrożone, tra-
sy patrolowe w celu odpowiedniego dostosowania
i rozmieszczenia sił i środków oraz podejmowa-
nych działań do przewidywanego w określonym
miejscu i czasie zagrożenia;

3) wyznacza zadania doraźne w zakresie służby pa-
trolowej;

4) inspiruje jednostki podporządkowane i właściwe
komórki organizacyjne do podejmowania przed-
sięwzięć mających wpływ na wzrost poczucia
bezpieczeństwa obywateli;

5) na bieżąco monitoruje stan zagrożenia przestęp-
stwami, wykroczeniami i innymi zjawiskami nega-
tywnymi społecznie;

6) opracowuje regulamin pełnienia służby patrolowej
na posterunku;

7) sporządza plan dyslokacji służby;
8) planuje rozmieszczenie  policjantów  komórek

interwencyjnych w taki sposób, aby w razie po-
trzeby można było w maksymalnie krótkim czasie
skoncentrować wszystkie patrole w jednym miej-
scu i przemieścić je w miejsce zdarzenia lub in-
terwencji.

§ 7
1. Podstawowym zadaniem policjantów pełniących

służbę patrolową jest przeciwdziałanie popełnianiu
przestępstw lub wykroczeń, a w szczególności:
1) zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i
mienia lub naruszającym porządek publiczny;

2) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykro-
czeń w miejscach publicznych;

3) prowadzenie w niezbędnym zakresie działań
profilaktycznych.

2. W razie zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia,
policjanci, o których mowa w ust. 1, obowiązani
są podjąć interwencję w celu ujęcia sprawcy.

Rozdział II
Organizacja służby patrolowej

§ 8
Służbę patrolową pełnią policjanci samodzielnie

lub wspólnie  ze strażnikami straży gminnej / miej-
skiej, z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funkcjo-
nariuszami Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei,
przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych
działających na rzecz zapobiegania popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń oraz innych podmiotów realizu-
jących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku
w określonych miejscach – na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§ 9
W granicach właściwości terytorialnej komendy

powiatowej Policji można organizować wspólne pa-
trole, przemieszczające się pojazdami służbowymi
przez rejony służbowe kilku komisariatów (posterun-
ków) Policji.

§ 10
W miejscach lub przy obiektach podlegających

szczególnej ochronie (np. ambasady, konsulaty), re-
jonach odległych od jednostek Policji, a zagrożonych
przestępczością lub wykroczeniami, a także gdy jest
to uzasadnione potrzebami służby można organizo-
wać służbę patrolową w formie posterunków stałych
lub doraźnych.

§ 11
1. Służba patrolowa pełniona jest na podstawie planu

dyslokacji służby.
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2. Na terenach miejskich można sporządzać zinte-
growany plan dyslokacji służby dla wszystkich
komórek i jednostek komendy powiatowej Policji.

§ 12
1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na po-

trzeby dyslokacji służby patrolowej powinna opie-
rać się na ocenie i monitorowaniu poszczególnych
czynników mających wpływ na ten stan, w tym:
1) ilości oraz rodzaju zaistniałych przestępstw i

wykroczeń;
2) miejsca i czasu popełnionych przestępstw i

wykroczeń;
3) sposobu  działania sprawców;
4) okoliczności i warunków sprzyjających doko-

nywaniu przestępstw i wykroczeń;
5) rozpoznania dokonanego przez służby Policji;
6) prawidłowości dotychczasowego rozmieszcze-

nia sił i środków oraz ich efektywności;
7) rozpoznania obiektów strzeżonych istotnych ze

względu na ważny interes społeczny oraz bez-
pieczeństwo publiczne;

8) bieżących i okresowych informacji na temat
poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na
opiniach lokalnych społeczności.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku powinna
zawierać opis przewidywanych zagrożeń oraz
wskazanie celu, jaki należy uzyskać pełniąc służ-
bę, i taktyki działania patroli policyjnych w wy-
znaczonym rejonie.

§ 13
1. Komendant powiatowy Policji w celu zagwaran-

towania gotowości jednostki Policji do natychmia-
stowego wystąpienia na rzecz ochrony bezpie-
czeństwa i porządku, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, może tworzyć komórki
interwencyjne.

2. Policjanci komórek, o których mowa w ust. 1,
pozostają w stałej dyspozycji dyżurnego jednostki
Policji, który dysponuje nimi stosownie do po-
trzeb.

§ 14
Do zadań policjantów komórek interwencyjnych

w szczególności należy:
1) przybycie na miejsce zdarzenia w możliwie naj-

krótszym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia;
2) prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i

zatrzymania osób podejrzewanych o dokonanie
przestępstwa i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;

3) podejmowanie działań mających na celu zapobie-
ganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i
porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpie-
nia podjęcie natychmiastowych działań zmierzają-
cych do jego przywrócenia;

4) podejmowanie działań porządkowych w czasie
pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowla-

nych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;
5) podejmowanie działań pościgowych za sprawcami

przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca zda-
rzenia;

6) udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej po-
mocy innym patrolom.

§ 15
Komendant powiatowy Policji na podstawie wnio-

sków z analiz sporządzanych na potrzeby dyslokacji
służby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, może tworzyć komórki wywiadowcze
prewencji lub organizować służbę policjantów komó-
rek patrolowych w ubraniu cywilnym.

§ 16
Do zadań policjantów, o których mowa w § 15,

w szczególności należy:
1) zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykro-

czeń „na gorącym uczynku” lub w bezpośrednim
pościgu,

2) rozpoznanie środowisk przestępczych i metod ich
działania,

3) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz ich
sprawców,

4) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykro-
czeń.

§ 17
Policjanci komórek wywiadowczych pełnią służbę

patrolową w ubraniu cywilnym, wykorzystując w
trakcie jej trwania podstawowe metody pracy opera-
cyjno-rozpoznawczej.

§ 18
1. Policjanci oddziałów prewencji Policji (OPP) za

zgodą komendanta wojewódzkiego Policji pełnią
służbę patrolową na terenie działania komend po-
wiatowych Policji jako siły wzmocnienia.

2. Służbę patrolową pełnioną przez policjantów od-
działów prewencji Policji organizuje się według na-
stępujących zasad:
1) dowódca oddziału prewencji Policji wyznacza

drużynę, pluton lub kompanię do pełnienia
służby patrolowej;

2) jednostka terenowa wspierana przez oddział
prewencji Policji zobowiązana jest przygotować
charakterystykę miejsc zagrożonych, określić
taktykę pełnienia służby umożliwiającą efek-
tywne jej wykonanie;

3) odprawę do służby patrolowej i rozliczanie ze
służby przeprowadza się na terenie działania
jednostki Policji, gdzie ma być pełniona. Za
prawidłowy przebieg odprawy i rozliczenie ze
służby odpowiedzialny jest kierownik tej jed-
nostki Policji;

4) za sposób pełnienia służby patrolowej przez
policjantów oddziałów prewencji Policji w rejo-
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nie wyznaczonego działania oraz realizację zle-
conych zadań odpowiedzialny jest ich bezpo-
średni przełożony lub kierownik jednostki, na
terenie której pełniona jest służba;

5) pododdziały kierowane do służby patrolowej
mogą posiadać na swoim wyposażeniu dodat-
kowo etatowy sprzęt do działań przywracają-
cych naruszony porządek publiczny, bez środ-
ków wzmocnienia, o których mowa w odręb-
nych przepisach.

3. Policjanci pododdziałów alarmowych pełnią służbę
patrolową wyłącznie na terenie miasta będącego
siedzibą OPP. Służba pełniona jest w systemie
koncentrycznym. Najmniejszą komórką organiza-
cyjną samodzielnie kierowaną do służby patrolo-
wej jest etatowa drużyna pod nadzorem bezpo-
średnich przełożonych.

§ 19
Komendant powiatowy Policji organizację pełnie-

nia służby patrolowej może opierać na rejonach
zagrożenia, miejscach zagrożonych, rejonach służbo-
wych dzielnicowych oraz innych wskazanych rejo-
nach.

§ 20
Organizacja pełnienia służby patrolowej na pod-

stawie rejonów i miejsc, o których mowa w § 19,
polega w szczególności na:
1) obejmowaniu patrolowaniem wybranych rejonów

i miejsc tego typu oraz dostosowaniu do nich form
i taktyki pełnienia służby;

2) koordynowaniu i dostosowywaniu liczby policjan-
tów kierowanych do służby patrolowej do istnieją-
cego stanu zagrożenia w określonym czasie
i wskazanych miejscach;

3) kierowaniu do poszczególnych miejsc i rejonów,
w miarę możliwości, tych samych policjantów;

4) współpracy, ze strażami miejskimi/gminnymi,
Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą
Ochrony Kolei i innymi podmiotami powołanymi
do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, w za-
kresie i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach i porozumieniach.

Rozdział III
Pełnienie służby patrolowej

§ 21
Kierownik komórki właściwej do spraw służby pa-

trolowej lub wyznaczony przez niego policjant doko-
nuje bieżącego rozmieszczenia sił policyjnych na te-
renie jednostki organizacyjnej Policji i dokumentuje to
w książce służby.

§ 22
1. Przygotowanie policjantów do służby patrolowej

sprawdza się na odprawach lub indywidualnie.
2. W terenie, bez odpraw, mogą rozpoczynać służbę

patrolową tylko  policjanci, którzy uzyskali w tym
zakresie zgodę bezpośredniego przełożonego.

3. Przebieg służby patrolowej policjanci dokumentują
w notatnikach służbowych lub za pomocą nośni-
ków elektronicznych.

§ 23
1. Obowiązkiem prowadzącego odprawę policjantów

do służby patrolowej jest:
1) zapoznanie policjantów z aktualnymi wydarze-

niami zaistniałymi w rejonie jednostki i po-
leceniami kierownictwa, a także przekazanie
zadań doraźnych oraz określenie sposobu ich
wykonania i taktyki działania;

2) wskazanie rejonów pełnienia służby oraz miejsc
i czasu przerw w służbie;

3) określenie składu i liczebności patrolu oraz wy-
znaczenie dowódcy w przypadku patroli wielo-
osobowych;

4) sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia indywi-
dualnego policjantów stosownego do charakte-
ru, czasu i sposobu wykonywanej służby oraz
jednolitego umundurowania, zgodnego z obo-
wiązującymi przepisami;

5) pouczenie o zasadach zachowania bezpieczeń-
stwa przez policjantów podczas wykonywania
zadań;

6) zwrócenie uwagi na stan psychofizyczny poli-
cjantów;

7) określenie sposobu utrzymywania łączności
z dyżurnym jednostki.

2. Prowadzący odprawę dokonuje sprawdzenia zna-
jomości przez policjantów zasad użycia środków
przymusu bezpośredniego, w tym broni służbowej,
a także zasad pełnienia służby patrolowej.

3. Przebieg odprawy, treść przekazanych zadań do-
raźnych oraz sposób ich realizacji, prowadzący
odprawę wpisuje do książki odpraw.

4. Policjanci odnotowują w notatnikach służbowych
lub za pomocą nośników elektronicznych zadania
doraźne i istotne informacje przekazane do reali-
zacji w trakcie odprawy.

§ 24
Zadania doraźne dla patrolu powinny dotyczyć

konkretnych czynności, wynikających z wniosków
zawartych w analizach stanu bezpieczeństwa i po-
rządku sporządzanych na potrzeby dyslokacji służby,
a także z informacji uzyskiwanych od służb Policji
oraz pochodzących z innych źródeł.
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§ 25
1. Prowadzący odprawę, określając taktykę pełnienia

służby patrolowej, powinien kierować się w
szczególności następującymi zasadami:
1) rozmieszczenie patroli powinno być proporcjo-

nalne i adekwatne do potrzeb i przewidywa-
nego zagrożenia;

2) zastosowane formy pełnienia służby patrolowej
powinny gwarantować bezpieczeństwo działa-
nia policjanta, a także pozytywnie wpływać na
jej skuteczność i efektywność.

2. Wykonywanie zadań przez policjanta w patrolu
jednoosobowym może być realizowane tylko
w porze dziennej, od świtu do zmroku.

§ 26
1. Policjant kierujący pojazdem służbowym, przed

odprawą do służby patrolowej ma obowiązek
sprawdzić wyposażenie pojazdu, jego stan tech-
niczny oraz działanie środków łączności.

2. O stwierdzonych usterkach technicznych, których
nie można natychmiast usunąć, względnie o bra-
kach w wyposażeniu pojazdu, policjant natych-
miast melduje prowadzącemu odprawę.

§ 27
1. Policjanci pełniący służbę patrolową mają obowiązek

utrzymywania bieżącego kontaktu za pomocą środ-
ków łączności ze służbą dyżurną jednostki Policji.

2. Opuszczenie rejonu pełnienia służby patrolowej
może nastąpić na polecenie lub za zgodą dyżurne-
go jednostki Policji.

3. Zasady utrzymywania łączności pomiędzy poli-
cjantami pełniącymi służbę patrolową a dyżurnym
jednostki Policji ustala prowadzący odprawę.

§ 28
Podczas patrolowania policjanci powinni:

1) być widoczni w rejonie pełnienia służby, o ile nie
określono  innej taktyki;

2) w każdym przypadku reagować na wezwanie do
udzielenia pomocy;

3) systematycznie kontrolować wszystkie miejsca
zagrożone znajdujące się na trasie patrolu lub
w rejonie pełnienia służby;

4) przyjmować wszystkie informacje na temat wy-
stępujących zagrożeń w danym rejonie.

§ 29
1. Policjant podczas patrolowania miejsc o ograniczo-

nej widoczności, przy wejściu do pomieszczeń
i podejmowaniu interwencji, obowiązany jest za-
chować szczególne środki ostrożności i być przy-
gotowanym na odparcie zamachu.

2. Policjant, w razie potrzeby, powinien za pośred-
nictwem dyżurnego jednostki Policji zwrócić się
o zapewnienie mu wsparcia innego patrolu, o ile
sytuacja umożliwia mu takie działanie.

§ 30
Policjant w czasie patrolowania samochodem

służbowym powinien:
1) wykorzystywać pojazd wyłącznie do przemiesz-

czania się pomiędzy rejonami zagrożenia oraz
miejscami zagrożonymi, zachowując prędkość
umożliwiającą obserwację terenu i osób;

2) po opuszczeniu pojazdu pieszo patrolować miejsca
zagrożone oraz dokonywać sprawdzeń miejsc
i obiektów w rejonach zagrożonych;

3) każdorazowy fakt wyjścia z pojazdu i powrotu
zgłosić dyżurnemu jednostki Policji, w której pełni
służbę.

§ 31
1. Służba patrolowa pełniona jest w umundurowaniu

służbowym, z zastrzeżeniem przepisu § 17. Poli-
cjanci zobowiązani są posiadać wyposażenie
i uzbrojenie stosowne do charakteru, czasu i spo-
sobu wykonywanej służby.

2. Dowódca oddziału prewencji Policji, w uzgodnie-
niu z kierownikiem jednostki Policji, w której peł-
niona będzie służba patrolowa, określa umundu-
rowanie, uzbrojenie i wyposażenie do służby pod-
ległych mu policjantów.

§ 32
1. Dowódca patrolu informuje dyżurnego jednostki Poli-

cji o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w służbie,
który potwierdza zgodę na jej wykorzystanie.

2. Za zgodą dyżurnego jednostki Policji policjant może
w czasie przerwy opuścić rejon pełnienia służby.

3. W czasie przerwy policjant utrzymuje stałą łącz-
ność radiową z dyżurnym jednostki Policji.

§ 33
1. W razie otrzymania informacji o przestępstwie lub

wykroczeniu w rejonie pełnienia służby, policjant mel-
duje o tym fakcie dyżurnemu jednostki Policji po
czym bezzwłocznie udaje się na miejsce zdarzenia.

2. Na hasło „policjant wzywa pomocy”, policjant ma
obowiązek niezwłocznie odstąpić od wykonywa-
nych czynności i – meldując przyjęcie wezwania
dyżurnemu – udać się w miejsce zagrożenia.

§ 34
1. Na miejscu zdarzenia policjant powinien w szcze-

gólności:
1) udzielić lub spowodować udzielenie pomocy

przedlekarskiej osobom, których życiu lub
zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo;

2) uniemożliwić sprawcy kontynuowanie działań
naruszających prawo i o ile jest to możliwe za-
trzymać sprawcę;

3) jeżeli istnieją ku temu warunki, podjąć pościg
za sprawcą zdarzenia;

4) zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed zatarciem
śladów i innych dowodów;
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5) ustalić świadków zdarzenia oraz zebrać możli-
we informacje o sprawcach.

§ 35
1. Policjant po zakończeniu służby patrolowej:

1) melduje bezpośredniemu przełożonemu, a w razie
jego nieobecności wyznaczonemu przez kierow-
nika jednostki innemu odpowiedzialnemu za służ-
bę patrolową policjantowi lub dyżurnemu jed-
nostki Policji, o jej przebiegu oraz wynikach;

2) przekazuje osobie, o której mowa w pkt 1, nie-
zbędne dokumenty z wykonanych czynności,
w tym informacje o zagrożeniach wskazanych
przez mieszkańców oraz o stwierdzonych nie-
prawidłowościach w zabezpieczeniu infrastruk-
tury w rejonie służbowym;

3) sporządza i przekazuje, zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami, informacje uzyskane w drodze
realizacji podstawowych metod pracy opera-
cyjnej.

2. Oceny realizacji zadań przez policjanta i wyników
służby należy dokonać bezpośrednio po jej zakoń-
czeniu.

Rozdział IV
Nadzór nad pełnieniem służby patrolowej

§ 36
Komendant powiatowy Policji i komendant komi-

sariatu Policji wyznacza policjanta odpowiedzialnego
za nadzór nad pełnieniem służby patrolowej.

§ 37
Celem nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej

jest:
1) dokonywanie oceny, czy taktyka pełnienia służby

patrolowej ma wpływ na stan bezpieczeństwa i
porządku w rejonie służbowym;

2) sprawdzanie znajomości oraz stopnia realizacji
zleconych zadań służbowych, a także uzyskiwa-
nych w tej mierze efektów;

3) badanie zasadności, warunków i sposobu stoso-
wania środków przymusu bezpośredniego, przede
wszystkim broni palnej, przez policjantów;

4) sprawdzanie stanu i prawidłowości wyposażenia,
uzbrojenia i umundurowania obowiązującego w
trakcie wykonywania służby, a także wyglądu ze-
wnętrznego policjantów;

5) sprawdzenie inicjatywy i aktywności policjantów
w czasie służby.

§ 38
Czynności wykonywane w ramach nadzoru nad

pełnieniem służby patrolowej polegają w szczegól-
ności na:
1) obecności nadzorującego przy pełnieniu służby

przez policjanta i obserwowaniu wykonywania
przez niego czynności, a także na bezpośrednim
wskazaniu sposobu ich wykonania;

2) obserwowaniu czynności wykonywanych przez
policjanta z pewnej odległości;

3) oczekiwaniu w określonym miejscu i czasie na
policjanta pełniącego służbę;

4) samodzielnym przejściu lub objeździe określonego
rejonu pełnienia służby przez policjanta celem
sprawdzenia stanu porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego.

§ 39
1. Każda czynność wykonana w ramach nadzoru nad

służbą patrolową powinna być udokumentowana
w notatniku służbowym policjanta pełniącego tę
służbę.

2. Uwagi dotyczące pełnienia służby patrolowej,
stwierdzone podczas czynności wykonywanych w
ramach nadzoru, powinny być:
1) wpisywane do książki nadzoru służby prze-

chowywanej przez dyżurnego jednostki;
2) wykorzystywane przy ocenie pracy poszcze-

gólnych policjantów, a także ich bezpośrednich
przełożonych;

3) okresowo analizowane i omawiane na nara-
dach z częścią lub całym stanem osobowym
jednostki.

3. Zapisy z tych czynności powinny zawierać datę, czas
i miejsce, uwagi dotyczące pełnienia służby, wydane
zalecenia oraz czytelny podpis nadzorującego.

§ 40
Komendant jednostki Policji i dowódca oddziału

prewencji Policji określa częstotliwość i formy nadzo-
ru poszczególnych policjantów w zależności od ich
zdyscyplinowania w służbie, rzetelności, aktywności i
umiejętności realizacji zadań i poleceń służbowych,
stażu i doświadczenia zawodowego, stopnia zagro-
żenia, miejsca, w którym pełnią służbę, charakteru
przydzielonych zadań oraz spostrzeżeń z poprzednio
przeprowadzonych kontroli.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 41
Traci moc zarządzenie nr 23 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 24 maja 1993 roku w sprawie
organizacji i pełnienia służby patrolowej.

§ 42
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
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34
DECYZJA NR 100 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych
w specjalności służba wspomagająca

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia dla absolwen-

tów szkół wyższych w specjalności służba wspoma-
gająca”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 242 Komendanta Głównego

Policji z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Programu ramowego szkolenia wyższego
zawodowego dla absolwentów szkół wyższych –
specjalizacja logistyczna” (Dz. Urz. KGP z 2001 r.
Nr 11, poz. 134).

§ 4
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 Praw-
nej Biura Prawnego KGP.

35
DECYZJA NR 101 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych
w specjalności prewencyjnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia dla absolwen-

tów szkół wyższych w specjalności prewencyjnej”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 239 Komendanta Głównego

Policji z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Programu ramowego szkolenia wyższego
zawodowego dla absolwentów szkół wyższych –
specjalizacja prewencyjna” (Dz. Urz. KGP z 2001 r.
Nr 11, poz. 132).

§ 4
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 Praw-
nej Biura Prawnego KGP.
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36
DECYZJA NR 102 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych
w specjalności kryminalnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia dla absolwen-

tów szkół wyższych w specjalności kryminalnej”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 238 Komendanta Głównego

Policji z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wpro-
wadzenia „Programu ramowego szkolenia wyższego
zawodowego dla absolwentów szkół wyższych –
specjalizacja kryminalna” (Dz. Urz. KGP z 2001 r.
Nr 11, poz. 131).

§ 4
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 Praw-
nej Biura Prawnego KGP.

37
DECYZJA NR 133 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji:
granatów akustycznych P I oraz akustyczno-gazowych P II

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) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się na uzbrojenie Policji:

1) granaty akustyczne P I;
2) granaty akustyczno-gazowe P II.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
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38
DECYZJA NR 140 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Kalendarza imprez i szkoleń
w zakresie kultury fizycznej na 2004 rok”

Na podstawie § 3 pkt 1, 3 i 4 Rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25
lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej
realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej
i Biurze Ochrony Rządu, postanawia się, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam i wprowadzam do użytku służbowe-

go „Kalendarz imprez i szkoleń w zakresie kultury
fizycznej na 2004 rok”, stanowiący załącznik do de-
cyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

Załącznik
do decyzji nr 140
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

KALENDARZ
IMPREZ I SZKOLEŃ

W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
NA 2004 ROK

POLSKA FEDERACJA SPORTU
„GWARDIA”

PROGRAMY IMPREZ I SZKOLEŃ SPORTOWYCH W 2004 ROKU

Kalendarz imprez i szkoleń sportowych na 2004 rok stanowi zbiór przedsięwzięć, które zostaną zorganizo-
wane i przeprowadzone przez Polską Federację Sportu „GWARDIA” oraz zrzeszone w niej kluby i stowarzysze-
nia sportowe.

Celem tych przedsięwzięć jest:
– dokonanie przeglądu osiągnięć jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie kultury fi-

zycznej oraz doskonalenie sprawności fizycznej funkcjonariuszy i pracowników resortu w formie rywalizacji
sportowej oraz propagowanie kultury fizycznej w środowisku,

– uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
– szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej na potrzeby jednostek resortu spraw wewnętrznych i admini-

stracji.
W Centralnej Spartakiadzie Sportowej MSWiA, Warszawskiej Spartakiadzie Sportowej MSWiA oraz innych

imprezach krajowych uczestniczyć będą funkcjonariusze i pracownicy resortu oraz członkowie klubów gwardyj-
skich.

W Mistrzostwach Świata Policji (USIP), Mistrzostwach Europy Policji (USPE) oraz zawodach międzynarodo-
wych startować będzie reprezentacja Polskiej Federacji Sportu „GWARDIA”, złożona z zawodników będących
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funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i innych policyjnych służb odpowiedzialnych za porządek i bezpie-
czeństwo wewnętrzne w państwie.

PROGRAM
MISTRZOSTW ŚWIATA, EUROPY, INNYCH ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWYCH,
KONGRESÓW, ZEBRAŃ ZARZĄDU I ODPRAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ USIP

I USPE ORAZ KRAJOWE POLICYJNE ZWIĄZKI SPORTOWE

Lp. Nazwa imprezy Miejsce Zakładany termin

1. Mistrzostwa Europy Policji w Biegach Przełajowych Polska 26 – 29 marca

2. Mistrzostwa Europy Policji w Zapasach Grecja 14 – 17 maja

3. Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji Słowacja 23 – 25 czerwca

4. Kongres Europejskiej Unii Sportu Policji Polska październik

5. Międzynarodowe Zawody Policyjne w konkurencjach: judo,
strzelanie

Czechy 12 – 15 października

6. Kalendarzowe Narady Zarządu USPE Ustala USPE Ustala Sekretariat
Generalny USPE

PROGRAM INNYCH IMPREZ KRAJOWYCH

Lp. Nazwa imprezy Miejsce Zakładany termin

1. Obozy sportowe reprezentacji policyjnych:

a) biegi przełajowe

b) judo

c) judo, strzelectwo

Szklarska Poręba

Szczytno

Szczytno

styczeń, luty, marzec

maj

czerwiec

2. Mistrzostwa Polski Policjantów w Biegu Maratońskim Dębno 4 kwietnia

3. Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Półmaratonie
o Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Słupsk 5 czerwca

4. Mistrzostwa MSWiA w Piłce Siatkowej Szczytno do ustalenia

5. Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Nożnej Koszalin listopad
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PROGRAM
CENTRALNEJ SPARTAKIADY SPORTOWEJ MSWiA W SPORCIE POWSZECHNYM

Lp. Nazwa imprezy Miejsce Zakładany termin

1. Pływanie i ratownictwo wodne Szczytno 23 – 24 kwietnia

2. Wyciskanie sztangi leżąc Szczytno 20 – 21 kwietnia

3. Judo Opole 7 – 9 maja

4. Biatlon letni Szczytno 19 – 20 maja

5. Pięciobój policyjny Szczytno 16 – 18 maja

6. Karate Szczytno 21 – 22 maja

7. Tenis ziemny Szczytno 27 – 30 czerwca

8. Strzelanie Zielona Góra wrzesień

PROGRAM
WARSZAWSKIEJ SPARTAKIADY SPORTOWEJ MSWiA

Lp. Nazwa imprezy Miejsce Zakładany termin

1. Pływanie Legionowo Maj

2. Piłka siatkowa Legionowo Maj

3. Piłka nożna (drużyny 6-osobowe) Legionowo Czerwiec

4. Strzelanie Legionowo Czerwiec

5. Badminton Legionowo Wrzesień

6. Tenis stołowy Legionowo Październik

PROGRAM
KURSÓW DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Lp. Nazwa imprezy Miejsce Zakładany termin

1. Kursy instruktorów strzelectwa (część ogólna i specjalistyczna) Szczytno maj, czerwiec

2. Kursy instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności samo-
obrona – walka wręcz (część specjalistyczna)

Szczytno maj, czerwiec

3. Kursy doskonalące dla instruktorów sportu i rekreacji ruchowej do ustalenia marzec, grudzień
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ZASADY ORGANIZACJI
I PRZEPROWADZANIA IMPREZ SPORTOWYCH

UCZESTNICTWO

Prawo udziału w Centralnej Spartakiadzie Sportowej MSWiA oraz Warszawskiej Spartakiadzie MSWiA mają
funkcjonariusze i pracownicy jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Warunkiem dopuszczenia każdego zawodnika (zespołu) do zawodów jest doręczenie kierownikowi imprezy na
odprawie technicznej imiennego zgłoszenia reprezentacji jednostki, potwierdzonego przez lekarza i kierownika
jednostki wg poniższego wzoru:

.....................................
                m.p.

ZGŁOSZENIE
ZAWODNIKÓW ZESPOŁU ........................................

(nazwa jednostki)

DO ZAWODÓW CENTRALNEJ (WARSZAWSKIEJ) SPARTAKIADY
SPORTOWEJ MSWiA W .........................................................

(nazwa dyscypliny)

Lp. Stopień Imię i Nazwisko Nr dokumentu
służbowego Uwagi lekarza

1.

2.

3.

4.

itd.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

....................................
(podpis i pieczątka)

Zawodnicy (uczestnicy zawodów) muszą posiadać służbowe dokumenty tożsamości potwierdzające przynależ-
ność do resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz opinię lekarza zezwalającą na udział w zawodach (po-
twierdzenie w zgłoszeniu lub książeczce zdrowia).
Regulaminy poszczególnych imprez, zawodów wraz z ich terminami organizator-gospodarz przesyła bezpośred-
nio zainteresowanym z trzytygodniowym wyprzedzeniem.
W zawodach obowiązuje zasada potwierdzania udziału zawodników (zespołów) w imprezie oraz stawiennictwo
w miejscu i terminie podanym przez organizatora.

W Centralnej Spartakiadzie Sportowej MSWiA uczestniczą reprezentacje:
1. Komendy Głównej Policji,
2. Komendy Stołecznej Policji,
3. Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
4. Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
5. Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
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6. Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim,
7. Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
8. Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
9. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,

10. Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
11. Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
12. Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
13. Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
14. Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
15. Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu,
16. Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
17. Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
18. Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,
19. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
20. Szkoły Policji w Pile,
21. Szkoły Policji w Słupsku,
22. Szkoły Policji w Katowicach,
23. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
24. Komendy Głównej Straży Granicznej,
25. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
26. Biura Ochrony Rządu,
27. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
28. Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
29. Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

W Warszawskiej Spartakiadzie Sportowej MSWiA uczestniczą reprezentacje:
1. Komendy Głównej Policji,
2. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
3. Komendy Głównej Straży Granicznej,
4. Biura Ochrony Rządu,
5. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
6. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
7. Komendy Stołecznej Policji,
8. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

WERYFIKACJA

Weryfikację zawodników (zespołów) przeprowadza przedstawiciel komisji sędziowskiej. W tym celu na odpra-
wie technicznej kierownicy zespołów zobowiązani są przedstawić służbowe dokumenty tożsamości swoich za-
wodników.
Brak wyżej wymienionych dokumentów powoduje niedopuszczenie zawodnika do udziału w zawodach.

UBIÓR

W imprezach sportowych Centralnej (Warszawskiej) Spartakiady Sportowej MSWiA reprezentacje jednostek
występują w jednolitych strojach sportowych.
Dopuszczalne jest stosowanie przez zawodników dodatkowych elementów wyposażenia i stroju sportowego,
o ile nie zabraniają tego regulaminy i przepisy danej dyscypliny sportowej (konkurencji).

SĘDZIOWIE

Zawody będą prowadzone według obowiązujących przepisów i regulaminów sportowych odpowiednich związ-
ków sportowych i dodatkowych ustaleń organizatora imprezy.
Sędziować zawody będą sędziowie Krajowych i Okręgowych Związków Sportowych.
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Personel pomocniczy i techniczny zapewnia organizator zawodów. Protesty i uwagi dotyczące zawodów należy
zgłaszać do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej w czasie do 30 minut po zakończeniu konkurencji.

PUNKTACJA

W zawodach Centralnej Spartakiady Sportowej MSWiA prowadzona będzie punktacja drużynowa i indywidual-
na. Punkty zdobyte w klasyfikacji drużynowej wliczane będą do Punktacji Ogólnej Centralnej Spartakiady Spor-
towej MSWiA.
Za miejsca zajęte przez reprezentacje jednostek w poszczególnych dyscyplinach zostanie przyznana następująca
liczba punktów:

I miejsce 32 pkt
II miejsce 30 pkt
III miejsce 28 pkt
IV miejsce 26 pkt
V miejsce 25 pkt
VI miejsce 24 pkt
VII miejsce 23 pkt
VIII miejsce 22 pkt
....................
XXIX miejsce 1 pkt

W zawodach Warszawskiej Spartakiady Sportowej MSWiA prowadzona będzie punktacja drużynowa. Za miej-
sca zajęte w poszczególnych dyscyplinach zespołom zostanie przyznana następująca liczba punktów:

I miejsce 10 pkt
II miejsce 8 pkt
III miejsce 6 pkt
IV miejsce 5 pkt
V miejsce 4 pkt
VI miejsce 3 pkt
VII miejsce 2 pkt
VIII miejsce 1 pkt

Punkty zdobyte w klasyfikacji drużynowej wliczane będą do Punktacji Ogólnej Warszawskiej Spartakiady Spor-
towej MSWiA.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów w punktacji ogólnej sparta-
kiady (centralnej i warszawskiej), o lepszym miejscu zespołu decyduje większa liczba zdobytych pierwszych,
a następnie drugich, trzecich itd., miejsc przez zainteresowane zespoły.

Dyrektor
Biura Kadr i Szkolenia

Komendy Głównej Policji

insp. Zdzisław GAZDA
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 8

1. Zarządzenie nr 365/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 367/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 368/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 369/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 370/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 371/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 372/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 373/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 374/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 375/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 376/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 377/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 378/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 379/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 380/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 381/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 382/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 383/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 384/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 385/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 386/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 387/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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23. Zarządzenie nr 388/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 389/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 390/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 391/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 392/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 393/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 394/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 395/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 396/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 397/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 398/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 399/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych uzyskanych połączeń telefonicz-
nych.

35. Zarządzenie nr 400/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych uzyskanych połączeń telefonicz-
nych.

36. Zarządzenie nr 401/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych uzyskanych połączeń telefonicz-
nych.

37. Zarządzenie nr 403/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 404/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 405/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 406/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 407/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 408/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 409/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 410/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 411/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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46. Zarządzenie nr 412/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 413/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 414/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 415/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 416/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 417/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 418/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 419/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 419/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 420/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 421/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 422/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 423/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 424/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 425/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 426/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 427/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 428/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 429/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 430/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 431/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 432/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 433/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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69. Zarządzenie nr 434/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 435/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 436/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 437/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 438/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 439/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 440/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 441/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 442/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 443/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 444/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 445/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 446/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 447/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 448/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 449/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 450/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 451/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 452/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 453/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 454/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

90. Decyzja nr 99/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie de-
legowania do dyspozycji dowódcy operacji
„Szczyt” Komendanta Stołecznego Policji sił i
środków wsparcia do zabezpieczenia Europej-
skiego Forum Gospodarczego.

91. Decyzja nr 103/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 92/BłiI/04/TR.
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92. Decyzja nr 104/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 101/BŁiI/04/RC.

93. Decyzja nr 105/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektorów – Centralnego Biura
Śledczego, Biura Służby Kryminalnej i Biura
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
oraz ich Zastępców do występowania w moim
imieniu do operatorów sieci telekomunikacyjnych
o udostępnienie danych związanych z utrzyma-
niem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

94. Decyzja nr 106/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie
przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich
konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych
policjantów.

95. Decyzja nr 107/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania w Komendzie Głównej Policji sztabu
do realizacji zadań Komendanta Głównego Policji
związanych z „Europejskim Forum Gospodar-
czym” oraz podpisaniem przez Polskę Traktatu
Akcesyjnego do Unii Europejskiej.

96. Decyzja nr 108/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania zespołu do wyjaśnienia nieprawidło-
wości wskazanych przez Prokuratora Okręgo-
wego w Opolu w piśmie z dnia 22 marca 2004
r. przy sprawie sygn. akt VI Ds. 20/02.

97. Decyzja nr 109/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania Komitetu Organizacyjnego Międzyna-
rodowej Konferencji „Wschodnia granica Unii
Europejskiej – transgraniczna przestępczość
zorganizowana. Rozpoznaj zagrożenia, skutecz-
nie zwalczaj”.

98. Decyzja nr 110/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 91/BŁiI/04/JC.

99. Decyzja nr 111/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 89/Ctr/04/HC.

100. Decyzja nr 112/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 88/Ctr/04/HC.

101. Decyzja nr 113/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 84/Cmt/04/KJ.

102. Decyzja nr 114/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 98/BłiI/04/MK.

103. Decyzja nr 115/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 86/Ctr/04/RS.

104. Decyzja nr 116/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 68/Cam/04/RS.

105. Decyzja nr 117/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 76/BłiI/04/JK.

106. Decyzja nr 118/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 80/BłiI/04/HC.

107. Decyzja nr 119/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 77/BłiI/04/MK.

108. Decyzja nr 120/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 105/BłiI/04/BP

109. Decyzja nr 121/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 78/Ctr/04/RS.

110. Decyzja nr 122/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 103/Cmt/04//BP.

111. Decyzja nr 123/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 87/CLK/04/BP.

112. Decyzja nr 124/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 92/BłiI/KGP/04/TR.

113. Decyzja nr 125/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 103/BłiI/04/RC.

114. Decyzja nr 126/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie delegowania do dyspozycji
dowódcy operacji „Szczyt” Komendanta Sto-
łecznego Policji sił i środków wsparcia do za-
bezpieczenia Europejskiego Forum Gospo-
darczego.

115. Decyzja nr 127/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
delegowania do dyspozycji Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Bydgoszczy sił wsparcia do
zabezpieczenia meczu piłki nożnej Polska – Ir-
landia.
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116. Decyzja nr 128/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
przedłużenia czasu służby policjantom pełnią-
cym służbę w Komendzie Głównej Policji.

117. Decyzja nr 129/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 96/BłiI/04/JC.

118. Decyzja nr 130/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 107/Ckt/04/BG.

119. Decyzja nr 131/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 73/BłiI/04/RC.

120. Decyzja nr 132a/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 106/BłiI/04/EJ.

121. Decyzja nr 133a/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 112/BłiI/04/BR.

122. Decyzja nr 132/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
przedłużenia czasu służby policjantom pełnią-
cym służbę w Komendzie Głównej Policji

123. Decyzja nr 134/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

124. Decyzja nr 135/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.

125. Decyzja nr 136/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 113/Cmt/04/EM.

126. Decyzja nr 137/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 114/Cmt/04/EM.

127. Decyzja nr 138/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 65/Cam/04/MSz.

128. Decyzja nr 139/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okreso-
wej.

129. Decyzja nr 141/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie delegowania do dyspozycji
dowódcy operacji „Szczyt” Komendanta Sto-
łecznego Policji sił i środków wsparcia do za-
bezpieczenia Europejskiego Forum Gospo-
darczego.

130. Decyzja nr 142/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
uchylenia decyzji w sprawie przedłużenia czasu
służby policjantom pełniącym służbę w Komen-
dzie Głównej Policji.

131. Decyzja nr 143/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
upoważnienia do powierzania wartości pienięż-
nych.

132. Decyzja nr 144/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 74/BŁiI/04/JK.

133. Decyzja nr 145/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 75/BŁiI/04/JK.

134. Decyzja nr 146/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 108/BŁiI/04/JK.

135. Decyzja nr 147/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 122/Cmt/04/MM.

136. Decyzja nr 148/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji przetar-
gowej do postępowania nr 44/BłiI/04/JB.

137. Decyzja nr 0149/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej (tajna).

138. Decyzja nr 150/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia do ustalenia uprawnień w sprawach
świadczeń rodzinnych.

139. Decyzja nr 151/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powierzenia niektórych obowiąz-
ków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki
finansowej Komendy Głównej Policji objętej
właściwością Biura Finansów KGP.

140. Decyzja nr 152/ 2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 maja 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie udzielenia upoważnień do reali-
zacji niektórych zadań w zakresie gospodarki
finansowej Komendy Głównej Policji objętej
właściwością rzeczową Biura Finansów KGP.

141. Decyzja nr 153/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli opera-
cyjnej w systemie MOZART.

142. Decyzja nr 154/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 115/Cmt/04/EM.
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143. Decyzja nr 155/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 111/Cmt/04/EM.

144. Decyzja nr 156/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania komisji przetargo-
wej.

145. Decyzja nr 157/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 123/BŁiI/MK.

146. Decyzja nr 158/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 125/BŁiI/04/MSz.

147. Decyzja nr 159/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 127/Cmt/04/HC.

148. Decyzja nr 160/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 31/Cmt/04/JG.

149. Decyzja nr 161/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-

wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 110/Cmt/04/BP.

150. Decyzja nr 162/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

151. Decyzja nr 163/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie
udzielenia pracownikom Komendy Głównej Po-
licji dnia wolnego od pracy w zamian za święto
przypadające w dniu wolnym od pracy innym
niż niedziela.

152. Decyzja nr 164/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji egzaminacyjnej oceniającej
przebieg i wyniki służby przygotowawczej w
służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

153. Decyzja nr 165/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu do wyjaśnienia zasadności za-
rzutów sformułowanych w piśmie anonimowym
dot. nieprawidłowości pracy kierownika Zakła-
du Psychologii i Profilaktyki Społecznej w Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie.
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