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59
ZARZĄDZENIE NR 686 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone 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,

§ 1
W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji

z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sprawozdaw-
czości i planowania w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 7)
wprowadza się następujące zmiany:

                                                                                    
poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609,
Nr 192, poz. 1783 i Nr 210, poz. 2036.

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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a) w załączniku nr 1 do zarządzenia (tabela), w ko-
lumnie – nazwa sprawozdania – pkt IV ppkt 7
otrzymuje brzmienie: „Zestawienie sił skierowa-
nych do służby patrolowej”,

b) z załącznika nr 2 wycofuje się wzór formularza IV/9.

§ 2
Wzór sprawozdania – „Zestawienie sił komendy

wojewódzkiej Policji skierowanych do służby patro-
lowej” – określa załącznik nr 1 do niniejszego zarzą-
dzenia, obowiązuje od 1 lipca 2004 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

w z. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Henryk Tokarski



Załącznik do zarządzenia nr 686 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2004 r.

Zestawienie sił komendy wojewódzkiej Policji w ........................................................... skierowanych do służby patrolowej w okresie ............................
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• Druk obowiązuje tylko KWP przy przekazywaniu zawartych w nim danych do KGP

• KWP we własnym zakresie i w dowolnej, określonej przez komendanta wojewódzkiego Policji, formie gromadzą potrzebne informacje na własne potrzeby i na użytek sporządzenia informacji do KGP

• Przyjmujemy „rozliczenie ośmiogodzinne” (osiem godzin jako jedna służba)
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60
ZARZĄDZENIE NR 687 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 lipca 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
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji

z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych statystycz-
nych 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 1, poz. 2 i Nr 8,
poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Komórka statystyki przestępczości ko-
mendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła
przez Policyjną Sieć Transmisji Danych wprowadzone
przez siebie lub przez podległe jednostki Policji mie-
sięczne dane z formularzy najpóźniej do trzeciego
dnia roboczego następnego miesiąca do Wydziału
Analiz Przestępczości Biura Taktyki Zwalczania Prze-
stępczości Komendy Głównej Policji.

2. O zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej do-
trzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie-
zwłocznie informuje się Wydział Analiz Przestępczo-
ści Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy
Głównej Policji.”;
2) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Po zakończeniu kwartału komórka staty-
styki przestępczości komendy wojewódzkiej (Sto-
łecznej) Policji dokonuje przetworzenia danych zawar-
tych w formularzach Stp-10 i Stp-11 przy wykorzy-
staniu oprogramowania wykonanego w Wydziale
Analiz Przestępczości Biura Taktyki Zwalczania Prze-
stępczości Komendy Głównej Policji i przesyła zebrane
dane przez Policyjną Sieć Transmisji Danych do tego
Wydziału najpóźniej piątego dnia roboczego miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczą.”;
3) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Dyrektor
Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości, Dyrektor
Centralnego Biura Śledczego oraz Dyrektor Biura

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1872 i Nr 210, poz. 2036.

Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, każ-
dy w swoim zakresie.”;
4) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów zarządzenia, które spowodowało istotne
zniekształcenie wojewódzkich wynikowych informacji
statystycznych o przestępczości lub wynikach pracy,
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji występuje
do Dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczo-
ści Komendy Głównej Policji z zawierającym uzasad-
nienie wnioskiem o zmianę danych w Temidzie po-
przez usunięcie formularzy z błędnymi danymi ze
zbiorów źródłowych wojewódzkich i ogólnokrajo-
wych oraz – gdy jest to konieczne – zastąpienie ich
formularzami prawidłowymi.

2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, poprzedza się przeprowadzeniem czynności
wyjaśniających, w toku których ustala się przyczyny
powstania nieprawidłowości.

3. Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestępczo-
ści Komendy Głównej Policji w przypadkach szcze-
gólnych może z inicjatywy własnej podjąć decyzję
o zmianie danych w zbiorach źródłowych. O podjętej
decyzji informuje pisemnie właściwego komendanta
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

4. Zmiany danych, o której mowa w ust. 1, doko-
nuje wyłącznie Wydział Analiz Przestępczości Biura
Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej
Policji.”;
5) w załączniku nr 1 „Wykaz symboli cyfrowych do

formularzy” w pozycji 1 dotyczącej formularza
Stp-1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) „V. Postępowanie poprzedzono” – symbol okre-
ślający, czy wszczęcie postępowania poprzedzono:

a) pracą operacyjną w komórce służby kryminalnej:
– kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do

walki z przestępczością przeciwko życiu
i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej
i obyczajności, do walki z przestępczością
samochodową, narkotykową, do walki z ter-
rorem kryminalnym ............................... 1

– do walki z przestępczością gospodarczą, po-
datkową, celną, bankową, komputerową,
ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do
walki z przestępczością przeciwko własności
intelektualnej i przemysłowej, do walk z ko-
rupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami
pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elek-
tronicznych instrumentów płatniczych ....... 2
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– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad po-
stępowaniami przygotowawczymi ........... 3

b) pracą operacyjną w komórce służby prewen-
cyjnej:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilakty-

ki społecznej, współpracy z samorządami,
ds. wykroczeń ...................................... 4

– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej
lub patrolowo-interwencyjnej .................. 5

– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowe-
go, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw
w ruchu drogowym ............................... 6

– dzielnicowych ....................................... 7
– nieletnich i patologii, izba dziecka ........... 8

c) pracą operacyjną w komórce służby śledczej 9

d) nie prowadzono pracy operacyjnej ........... 0”;
6) w załączniku nr 2 część B „Przestępstwa z ustaw

szczególnych” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Henryk Tokarski

Załącznik
do zarządzenia nr 687
Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 lipca 2004 r.

CZĘŚĆ B
PRZESTĘPSTWA Z USTAW SZCZEGÓLNYCH

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe
art. 61 ....................................................................................................................... 655 90

2. Dekret z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodnia-
rzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu
Polskiego
art. 1 pkt 1 ................................................................................................................ 980 90

3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
art. 224, 228, 236 do 242 .......................................................................................... 982 90

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi
art. 43, 452 i 453 ......................................................................................................... 880 90

5. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
art. 52 – 55 ............................................................................................................... 875 90 S

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
art. 43 – 49a ............................................................................................................. 876 90

7. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
art. 27a ..................................................................................................................... 783 76 S

8. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
art. 88a, 88c, 88d, 88g, 88i, 88j .................................................................................. 652 90

9. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
art. 147a i 147b ......................................................................................................... 698 90

10. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
art. 35 ust. 1 i 2 ......................................................................................................... 984 90
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11. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
art. 26 ust. 1 i 2.......................................................................................................... 985 90

12. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
art. 52 ust. 1 i 2 ......................................................................................................... 986 90

13. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym 1)

art. 40i ust. 1 i 2 podrabianie lub przerabianie bonu paliwowego albo upoważnienia do od-
bioru bonu, uzyskiwanie lub przysposabianie środków do ich fałszowania .......................... 350 44 S

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
art. 23 – 24, art. 24a .................................................................................................. 667 90

15. 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

16. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
art. 118 ..................................................................................................................... 784 76

17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
art. 90 i 91 ................................................................................................................ 785 76

18. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
art. 53 ....................................................................................................................... 879 90

19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
art. 77 ust. 2, art. 78 – 79 .......................................................................................... 672 90

20. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
art. 42 ....................................................................................................................... 673 90 S

21. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
art. 38 – 41, 43 i 43a ................................................................................................. 674 90

22. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
art. 54 – 57 ............................................................................................................... 989 90

23. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
art. 52, 53 ................................................................................................................. 786 76 S

24. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów
art. 20 ....................................................................................................................... 990 90

25. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
art. 12 pkt 1 – 4 ......................................................................................................... 991 90

26. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o wykonywaniu bez uprawnień doradztwa podatkowego
art. 81 ust. 1 – 2 ........................................................................................................ 677 90

                                                
1) Zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) art. 43i ustawy

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)
stosuje się nie dłużej niż do dnia 30 września 2004 r.
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27. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza
art. 58 ust. 2 .............................................................................................................. 992 90

28. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:
1) art. 40 ust. 1 nielegalny wyrób środków odurzających ............................................... 477 49
2) art. 40 ust. 2 nielegalny wyrób środków odurzających w znacznej ilości lub w celu osią-

gnięcia korzyści .................................................................................................... 478 49
3) art. 41 ust. 1 wyrób,  posiadanie,  przechowywanie,  zbywanie lub nabywanie przyrzą-

dów do wyrobu środków odurzających .................................................................... 479 49
4) art. 41 ust. 2 pkt 1 przystosowywanie przyrządów do niedozwolonego wyrobu środków

odurzających ........................................................................................................ 480 49
5) art. 41 ust. 2 pkt 2 nielegalny wyrób środków odurzających w porozumieniu z inną

osobą .................................................................................................................. 481 49
6) art. 42 ust. 1 – 2 przemyt środków odurzających ..................................................... 482 49
7) art. 42 ust. 3 przemyt znacznej ilości środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści 483 49
8) art. 43 ust. 1 – 2 nielegalne wprowadzenie  do  obrotu środków odurzających lub su-

rowców do ich wyrobu .......................................................................................... 484 49
9) art. 43 ust. 3 nielegalne wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających

lub surowców do ich wyrobu .................................................................................. 485 49
10) art. 45 nielegalne udzielanie lub nakłanianie do zażywania środków odurzających ........... 487 49
11) art. 46 udzielanie, ułatwianie zażywania lub nakłanianie do zażywania środków odurzają-

cych w celu osiągnięcia korzyści ............................................................................. 489 49
12) art. 46a niepowiadomienie organów ścigania przez właściciela lub działającego w jego

imieniu zarządcy albo kierownika lokalu o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 43,
45 lub 46 na terenie tego lokalu ….....………………………........................................... 490 49

13) art. 47 nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przewożenie przez granicę
lub w tranzycie, nabywanie, posiadanie lub przechowywanie prekursorów w celu niedo-
zwolonego wyrobu środków odurzających ................................................................ 491 49

14) art. 48 ust. 1 – 2 nielegalne posiadanie środków odurzających .................................... 492 49
15) art. 48 ust. 3 nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropo-

wych w znacznej ilości ........................................................................................... 493 49
16) art. 49 ust. 1 nielegalna uprawa maku lub konopi ...................................................... 494 49
17) art. 49 ust. 2 nielegalny zbiór mleczka makowego, słomy, makowin, opium, żywic lub

ziela konopi ........................................................................................................... 495 49
18) art. 50 zabór w celu przywłaszczenia mleczka makowego, słomy makowej, albo środ-

ków odurzających lub psychotropowych ................................................................... 496 49

29. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny
art. 8 niewolnictwo ..................................................................................................... 994 90

30. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
art. 35 ust. 1 – 2, art. 36 ust. 1 – 2 ............................................................................. 787 76

31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
art. 165 – 177 ........................................................................................................... 664 90

32. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne
art. 14 ....................................................................................................................... 684 90

33. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
art. 30, 32 – 34 ......................................................................................................... 884 90

34. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
art. 48 – 50 ............................................................................................................... 885 90

35. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
art. 215 – 222 ........................................................................................................... 683 90
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36. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
art. 28 ....................................................................................................................... 886 90

37. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
art. 49 – 54 ............................................................................................................... 887 90

38. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
art. 306 ..................................................................................................................... 888 90

39. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
art. 171 ..................................................................................................................... 661 90

40. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
art. 37 ....................................................................................................................... 679 90

41. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw
art. 200, 202a, 202b, 202c, 202e, 202g, 202h, 202i, 202j, 202k  .................................. 650 90

42. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu
art. 54 i 55 ................................................................................................................ 995 90

43. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
art. 50 ....................................................................................................................... 871 90

44. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
art. 19 i 20 ................................................................................................................ 651 90

45. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy:

1) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu do-
tacji lub subwencji:
a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:

– art. 54 § 1 – 2, art. 55 § 1 – 2 ......................................................................... 701 67 U
– art. 56 § 1 – 2 ................................................................................................ 702 67 U
– art. 58 § 1 – 3, art. 59 § 1 – 2 ......................................................................... 703 67 U

b) przestępstwa związane z dokumentacją podatkową
– art. 60 § 1 – 2, art. 61 § 1, art. 62 § 1 – 4 ....................................................... 704 67

c) przestępstwa związane z podatkiem akcyzowym:
– art. 63 § 1 – 3, art. 64 § 1, art. 65 § 1 – 3 ....................................................... 710 64 U
– art. 67 § 1 – 2 ................................................................................................ 711 64
– art. 66 § 1, art. 68 § 1 .................................................................................... 712 64 U
– art. 70 § 1 – 4, art. 71 .................................................................................... 713 64
– art. 72, 74 § 1 – 3, art. 75 § 1 – 2 ................................................................... 714 64
– art. 69 § 1 – 4, art. 73 § 1 .............................................................................. 715 64 U

d) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do przestrzegania
określonych przepisów podatkowych
– art. 76 § 1 – 2, art. 77 § 1 – 2, art. 78 § 1 – 2 ................................................. 706 67 U

e) przestępstwa związane z dotacją i subwencją
– art. 82 § 1 ..................................................................................................... 707 67 U

f) pozostałe
– art. 80 § 1 – 3, art. 83 .................................................................................... 708 67

2) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym zasadom obrotu
z zagranicą towarami i usługami:
a) przemyt celny i wyłudzenie celne

– art. 86 § 1 – 3, art. 92 § 1 – 2 ......................................................................... 717 66 U
b) paserstwo celne

– art. 91 § 1 – 3 ................................................................................................ 718 66
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c) oszustwa celne
– art. 87 § 1 – 3, art. 88 § 1 – 2, art. 89 § 1 – 2 ................................................. 719 66 U

d) pozostałe
– art. 85 § 1 – 3, art. 90 § 1 – 2, art. 93 § 1 – 3, art. 94 § 1 – 2, art. 95 § 1 ......... 720 66

3) przestępstwa skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
– art. 97 § 1 – 4, art. 98 § 1, art. 99 § 1 – 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1,

art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 106a § 1, art. 106b
§ 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1, art. 106j § 1, art. 106l § 1 .......... 722 65 U

4) przestępstwa skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych,
gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych

– art. 107 § 1 – 3, art. 108 § 1 – 2, art. 109 i 110 ............................................... 724 68
5) przestępstwa skarbowe w zakresie prywatyzacji mienia Skarbu Państwa

– art. 112 § 1 ................................................................................................... 727 63 U

46. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
art. 24 – 25 ................................................................................................................ 648 90

47. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
art. 25 ....................................................................................................................... 981 90

48. Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne
art. 123 ust. 1 ............................................................................................................ 988 90

49. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
1) art. 585 – 589 ......................................……………………………………………............. 653 90
2) art. 590 – 592 ...............................................................................………………..... 654 90

50. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowe-
go wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł  oraz
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
art. 35 – 37, art. 37a .................................................................................................. 687 90

51. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu karnego,
Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw
art. 67 ....................................................................................................................... 689 90

52. Ustawa z dnia 26 listopada 2000 r. o giełdach towarowych
art. 57 – 60 …………………………………………………………………………........................... 691 90

53. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usłu-
gami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania mię-
dzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
art. 33 ……………………………………………………………………………................................ 987 90

54. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
art. 38 ....................................................................................................................... 647 90

55. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
art. 63 ……………………………………………………………………………................................ 877 90

56. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
art. 34, 34a i 34b........................................................................................................ 874 90

57. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
art. 124 – 126 ........................................................................................................... 897 90

58. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
art. 14 ust. 3 ..............................................................................................................  696 90
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59. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
art. 219, 221, 223, 226 – 229 .................................................................................... 692 90

60. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków
art. 28 ust. 1 pkt 4 ..................................................................................................... 792 76

61. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
art. 49a, 49c, 49d, 49e, 49f ........................................................................................ 693 90 O

62. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:
1) art. 303 przypisanie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd innej osoby, co do au-

torstwa 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
wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu
scalonego lub w inny sposób uniemożliwianie uzyskania patentu, prawa ochronnego lub
prawa rejestracji……………………………………………………………………………………...... 612 59

3) art. 305 ust. 1 i 2 oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wpro-
wadzenia ich do obrotu lub wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym
znakiem towarowym ............................................................................................... 613 59 O

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

63. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych:
1) art. 12 ust. 1 i 2...................................................................................................... 640 69 U
2) art. 12a ust. 1 i 2 ................................................................................................... 641 69 U
3) art. 13 odkażanie alkoholu etylowego skażonego lub osłabianie działania środka skażającego . 643 69 U
4) art. 14 uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa określonego

w art. 12, 12a i w art. 13 w odniesieniu do wyrobów spirytusowych ............................ 644 69 U
5) art. 12 ust. 1 i 2, art. 12a ust. 1 i 2 i art. 14 wyrabianie wyrobów tytoniowych bez wy-

maganego zezwolenia, wyrabianie wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wyma-
ganego zezwolenia, uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa
określonego w art. 12 w odniesieniu do wyrobów tytoniowych .................................... 646 90 U

64. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
art. 69 ....................................................................................................................... 789 76

65. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
art. 49, 50 ................................................................................................................. 690 90

66. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym
art. 53, 54 ................................................................................................................. 790 76

67. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i techno-
logią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
art. 36 – 38 ............................................................................................................... 686 90

68. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
art. 58 – 65 ...............................................................................................................  896 90

69. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia ba-
dań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów
art. 27 – 31 ............................................................................................................... 898 90
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70. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych
art. 42 – 44 ............................................................................................................... 899 90

71. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych:
1) art. 44 – 45 .......................................................................................................... 996 90
2) art. 46 ................................................................................................................. 997 90

72. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
art. 189 – 191 ........................................................................................................... 791 76

73. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
art. 71 ust. 2 .............................................................................................................. 731 90

74. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
art. 23 ....................................................................................................................... 900 90

75. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne:
1) art. 124 – 126 wprowadzanie do obrotu, przechowywanie produktów leczniczych bez

pozwolenia, podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów
leczniczych bez zezwolenia i wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych przetermi-
nowanych .............................................................................................................. 740 90

2) art. 124a wprowadzanie do obrotu lub stosowanie lub dopuszczanie do stosowania pro-
duktów leczniczych weterynaryjnych ........................................................................ 745 90

3) art. 127, 131 prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu
aptecznego bez zezwolenia, kierowanie apteką bez uprawnienia ................................... 741 90

4) art. 128 udzielanie, obiecywanie lub przyjmowanie korzyści materialnych w ramach re-
klamy lub sprzedaży produktów leczniczych ............................................................... 742 90 Ł

5) art. 129, 130 prowadzenie reklamy produktów leczniczych bez uprawnienia, nieuczciwa
reklama produktów leczniczych ................................................................................ 743 90

6) art. 132 udaremnianie lub utrudnianie prowadzenia kontroli w zakresie inspekcji farma-
ceutycznej ............................................................................................................. 744 90

7) art. 132a wprowadzanie do obrotu lub stosowanie w praktyce weterynaryjnych nieprze-
tworzonych surowców farmaceutycznych .................................................................. 746 90

8) art. 132b nieposiadanie dokumentów nabycia i stosowania u zwierząt produktów leczni-
czych weterynaryjnych posiadających właściwości anaboliczne, przeciwbakteryjne, prze-
ciw pasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne i psychotropowe ................................... 747 90

76. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
art. 45 – 53 ............................................................................................................... 889 90

77. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta zmieniona ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw
art. 27d, 27g, 27h, 27i, 27k, 27m, 27n, 27o, 27p, 27r .................................................. 649 90

78. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego
art. 63 dokonywanie przemieszczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego albo amunicji bez wymaganej zgody ............................................................... 688 90

79. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
art. 211 i 212 ............................................................................................................ 873 90

80. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektro-
niczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
art. 6 – 7 ................................................................................................................... 751 90
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81. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej
art. 31, 32 ................................................................................................................. 983 90

82. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych:
1) art. 71 wydawanie elektronicznego instrumentu płatniczego, instrumentu pieniądza elek-

tronicznego wbrew warunkom określonym w ustawie ................................................. 754 90
2) art. 72 nieudzielanie NBP wymaganych informacji albo udzielanie ich w sposób niezgodny

z przepisami prawa ................................................................................................. 755 90
3) art. 73 reklamowanie lub promowanie działalności polegającej na wydawaniu elektronicz-

nych instrumentów płatniczych oraz rozliczaniu operacji dokonywanych z ich użyciem .... 756 90

83. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych
art. 30, 31 i 32 .......................................................................................................... 639 69

84. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
art. 33a ……………………………………………………………………………………………………... 759 90

85. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
art. 34 – 40 ............................................................................................................... 695 90

86. Ustawa dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
art. 521 i 522 ............................................................................................................ 697 90

87. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnonarodowym
art. 83 – 87................................................................................................................ 950 90

88. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
art. 47 i 48 ………………………………….......………………………………………………………… 659 90

89. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
1) art. 225, 226 i 230 ….............……………………………………………………………………… 662 90
2) art. 224 i 227 – 232 …………………........………………………………………………………… 663 90

90. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
art. 147 ……………………………………………………………………………………………………… 881 90

91. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
art. 125 ……………………………………………………………………………………………………... 881 90

92. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
art. 108 ……………………………………………………………………………………………………… 872 90

93. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
art. 46 i art. 47 …………………………………………………………….……………………………… 762 90

94. 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 wy-

robu lub rozlewu wyrobów winiarskich ………………………………………………………….... 634 69

95. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
art. 147, 152, 154, 156, 163 i 164 …………………………………………………………………… 699 90
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96. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych
art. 23 – 24 ............................................................................................................... 694 90

97. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pocho-
dzenia zwierzęcego
art. 28 ……………………………………………………………………………………………………….. 763 90

98. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt
art. 77 – 83 ………………………………………………………………………………………………... 761 90

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

100. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
art. 50 ……………………………………………………………………………………………………….. 758 90

101. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
art. 128 ……………………………………………………………………………………………………… 793 76

102. 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
znakiem zgodności lub nieuprawnione stosowanie numerów jednostek notyfikacyjnych ... 736 90

3) art. 84, 85, 86 niezgłoszenie wyrobu medycznego do Rejestru Wytwórców
i Wyrobów Medycznych lub niezgłoszenie incydentu z wyrobem medycznym albo utrud-
nianie kontroli ……………………………………………………………………………………........ 737 90

103. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
art. 50 ust. 1 i 2 …………………………………………………………………………………………… 682 90

104. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych2)

art. 40 ……………………………………………………………………………………………………….. 757 90

105. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
art. 287 – 296 …………………………………………………………………………………………… 685 90

                                                
2) Wymieniona ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.
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61
DECYZJA NR 253 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów
służby kryminalnej w specjalności zwalczanie przestępczości gospodarczej

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

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia specjalistyczne-

go dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
zwalczanie przestępczości gospodarczej”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

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

§ 3
Traci moc:

1) decyzja nr 191 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia specjalistycznego policjantów
służby kryminalnej o specjalności zwalczanie
przestępczości gospodarczej (Dz. Urz. KGP Nr 9,
poz. 102).

2) decyzja nr 250 Komendanta Głównego Policji z dnia
4 października 2002 roku w sprawie wprowadzenia
programów ramowego i szczegółowego szkolenia
specjalistycznego policjantów o specjalności zwal-
czanie przestępczości gospodarczej /wersje pilota-
żowe/ (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 88).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

w z. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Henryk Tokarski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Gabinet Komendanta Głównego Policji.
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DECYZJA NR 254 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów
służby kryminalnej w specjalności operacyjno-rozpoznawczej

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 specjalistycznego

dla policjantów służby kryminalnej w specjalności opera-
cyjno-rozpoznawczej”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji
w Pile.
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§ 3
Traci moc:

1) decyzja nr 185 Komendanta Głównego Policji z
dnia 15 października 1999 roku w sprawie pro-
gramu szkolenia podoficerów służby kryminalnej o
specjalności operacyjno-rozpoznawczej (Dz. Urz.
KGP Nr 15, poz. 110);

2) decyzja nr 111 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wprowadze-
nia programu szkolenia podoficerskiego policjan-
tów służby kryminalnej o specjalności operacyjno-
-rozpoznawczej bez praktyki terenowej (Dz. Urz.
KGP Nr 4, poz. 43);

3) decyzja nr 289 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia specjalistycznego poli-
cjantów służby kryminalnej o specjalności opera-
cyjno-rozpoznawczej (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 2,
poz. 18 i Nr 10, poz. 114);

4) decyzja nr 291 Komendanta Głównego Policji z dnia
22 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia pro-
gramu szkolenia specjalistycznego policjantów służby
kryminalnej o specjalności operacyjno-dochodze-
niowej (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 2, poz. 19);

5) decyzja nr 187 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizacji
programów szkoleń specjalistycznych policjantów
służby kryminalnej o specjalności operacyjno-
-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej (Dz. Urz.
KGP z 2001 r. Nr 9, poz. 100);

6) decyzja nr 248 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 października 2002 roku w sprawie
wprowadzenia programów ramowego i szczegó-
łowego szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności operacyjno-rozpoznawczej /wersje
pilotażowe/ (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 86).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

w z. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
 insp. Henryk Tokarski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Gabinet Komendanta Głównego Policji.
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DECYZJA NR 255 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów
służby kryminalnej w specjalności dochodzeniowo-śledczej

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

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia specjalistyczne-

go dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
dochodzeniowo-śledczej”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

rzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szko-
lenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.

§ 3
Traci moc:

1) decyzja nr 186 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 października 1999 roku w sprawie pro-
gramu szkolenia podoficerów służby kryminalnej
o specjalności dochodzeniowo-śledczej (Dz. Urz.
KGP Nr 15, poz. 111);

2) decyzja nr 112 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wprowadze-
nia programu szkolenia podoficerskiego policjan-
tów służby kryminalnej o specjalności dochodze-
niowo-śledczej bez praktyki terenowej (Dz. Urz.
KGP Nr 4, poz. 44);

3) decyzja nr 292 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia specjalistycznego poli-
cjantów służby kryminalnej o specjalności docho-
dzeniowo-śledczej (Dz. Urz. KGP z 2001 r., Nr 2,
poz. 20 i Nr 10, poz. 115);

4) decyzja nr 249 Komendanta Głównego Policji
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z dnia 4 października 2002 roku w sprawie
wprowadzenia programów ramowego i szczegó-
łowego szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności dochodzeniowo-śledczej /wersje
pilotażowe/ (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 87).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

w z. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Henryk Tokarski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Gabinet Komendanta Głównego Policji.

64
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 lipca 2004 r.

o sprostowaniu błędu

W załączniku nr 4 do zarządzenia nr 495 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w
sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez
policjantów (Dz. Urz. KGP nr 9, poz. 39) zamiast
pustych miejsc w główce tabeli powinny być cyfry 6,

7, 8. Zamiast cyfr 9, 6, 7, 8 powinny być cyfry 9,
10, 11, 11a.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 12

1. Zarządzenie nr 681/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 682/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 czerwca  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 683/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 684/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 czerwca  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 684A/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 685/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 czerwca  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 688/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 689/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

9. Zarządzenie nr 690/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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10. Zarządzenie nr 691/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 692/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 693/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 694/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 695/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 696/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 697/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 698/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 699/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 700/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 701/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 702/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-

nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 703/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 704/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 705/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 706/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 707/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 708/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 709/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 710/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 711/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 712/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 713/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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33. Zarządzenie nr 714/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 715/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 716/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 717/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 718/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 719/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 720/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 721/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 722/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 723/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 724/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 725/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-

nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 726/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 727/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 728/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 729/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 730/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 731/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 732/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 733/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 734/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 735/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 736/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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56. Zarządzenie nr 737/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 738/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 739/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 740/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 741/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 742/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 743/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 744/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 745/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 746/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 747/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 748/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-

nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 749/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 750/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 751/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 752/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 753/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 754/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 755/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 756/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 757/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 758/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 759/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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79. Zarządzenie nr 760/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 761/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

81. Decyzja nr 202/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia
Dyrektorów – Centralnego Biura Śledczego i Biura
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz
ich Zastępców  do występowania w moim imieniu
do operatorów sieci telekomunikacyjnych o udo-
stępnienie danych związanych z utrzymaniem bez-
pieczeństwa i porządku publicznego.

82. Decyzja nr 247/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania
nr 158/Cmt/04/EM.

83. Decyzja nr 248/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania
nr 159/Ckt/04/BG.

84. Decyzja nr 249/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania zespołu ds. ujednolicenia
systemu szkoleń z języka angielskiego w Policji
oraz opracowania i standaryzacji testów egzami-
nacyjnych z języka angielskiego, dostosowanych
do wymogów Unii Europejskiej określonych w do-
kumencie Council of Europe „European Frame-
work of Reference for Languages”, potwierdzają-
cych kwalifikacje językowe polskich policjantów.

85. Decyzja nr 250/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia zespołu operacyjno-rozpoznawczego.

86. Decyzja nr 251/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

87. Decyzja nr 252/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania
nr 157/Cmt/04/HC.

88. Decyzja nr 256/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania zespołu
do opracowania projektu aktu prawnego określają-
cego zasady obrotu środkami finansowymi w ra-
mach funduszu operacyjnego Policji.

89. Decyzja nr 257/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia grupy operacyjno-śledczej.

90. Decyzja nr 258/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia grupy operacyjno-śledczej.

91. Decyzja nr 259/2004 Komendanta Głównego Policji
 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej „LEMEA”.

92. Decyzja nr 260/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

93. Decyzja nr 261/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 lipca  2004 r. w sprawie powoła-
nia grupy operacyjno-śledczej.

94. Decyzja nr 263/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie powoła-
nia grupy operacyjno-śledczej.

95. Decyzja nr 264/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie rozwią-
zania grupy operacyjno-śledczej.

96. Decyzja nr 265/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
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