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ZARZĄDZENIE NR 840 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi

stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji
oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań

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 załączniku do zarządzenia nr 2 Komendanta

Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie
wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji po-
stępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi
przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych
Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych
badań wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbiory kryminalistyczne w rozumieniu instruk-
cji to w szczególny sposób uporządkowane
zbiory dowodów rzeczowych gromadzone i po-
równywane w celu:
1) wyznaczania związków pomiędzy przestęp-

stwami;
2) identyfikacji przedmiotów mających związek

z przestępstwem;
3) typowania osób mogących mieć związek z

przestępstwem.”;
2) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przesyłki zawierające dowody rzeczowe mu-
szą spełniać ogólne wymogi, określone w prze-
pisach:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lu-

tego 1999 r. w sprawie organizacji kancela-
rii tajnych (Dz. U. Nr 18, poz. 156 oraz
z 2003 r. Nr 17, poz. 156);

2) rozporządzenia Ministrów Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Obrony Na-
rodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie
sposobu oznaczenia materiałów, w tym
klauzulami tajności, oraz sposobu umiesz-
czania klauzul na tych materiałach (Dz. U.
Nr 18, poz. 167 oraz z 2003 r. Nr 211,
poz. 2071);

3) rozporządzenia Ministrów Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Obrony Na-

                                                
1 Zmiany do ustawy powołanej w przypisie opublikowane

zostały 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. 884,
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.

rodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie
trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia,
wydawania i ochrony materiałów (Dz. U.
Nr 18, poz. 168);

4) zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Po-
licji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie me-
tod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie
Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i
szkołach policyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 3,
poz. 29)”;

3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Po sprawdzeniu stanu nadesłanych do-
wodów rzeczowych ekspert rejestruje je w reje-
strze dowodów rzeczowych i podejmuje decyzję
o technicznym sposobie dalszego ich przechowy-
wania.
2. Rejestr dowodów rzeczowych powinien zawie-
rać następujące informacje: datę wpływu, organ
zlecający, opis przesłanego materiału, Ds, RSD,
L.dz., imię i nazwisko eksperta wykonującego ba-
dania, potwierdzenie przyjęcia i przekazania do-
wodu rzeczowego, datę zakończenia badań i eks-
pedycji dowodu rzeczowego oraz uwagi.
3. W przypadku gdy nadesłany do badań dowód
rzeczowy występuje w postaci dokumentów,
zdjęć fotograficznych lub innych przedmiotów o
niewielkich wymiarach, może być on przechowy-
wany przez eksperta razem z całą dokumentacją
zarządzonych badań w szafie metalowej.
4. W pozostałych przypadkach ekspert przekazuje
dowody rzeczowe do magazynu dowodów rze-
czowych laboratorium.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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ZARZĄDZENIE NR 842 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję
statystyki zdarzeń drogowych

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 10 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie metod i form
wprowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń dro-
gowych (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 62) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 wyrazy „kolegium do spraw wy-

kroczeń” zastępuje się wyrazem „sądu”;
2) w § 7 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) umożliwienie, na podstawie wystąpienia dy-
rektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości
KGP, transmisji wybranych danych do wyznaczo-
nych podmiotów spoza Policji,

4) aktualizację oprogramowania zgodnie z zalece-
niami dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Prze-
stępczości KGP”;

3) w § 8 po wyrazie „zapewnią” dodaje się wyraz
„realizację”;

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„9.1. Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestęp-
czości KGP sprawuje kontrolę nad przestrzega-
niem przepisów zarządzania”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

1) Zmiany do 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, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210 poz. 2036.

73
ZARZĄDZENIE NR 843 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedury typowania
i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych

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 308 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia
procedury typowania i selekcji kandydatów na anali-

                                                
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. 884,
nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr
210, poz. 2036.

tyków kryminalnych (Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 6,
poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Selekcję  kandydatów  prowadzi  Komisja
Selekcyjna.

2. Komisję Selekcyjną oraz jej przewodniczą-
cego wyznacza Naczelnik Zarządu Wywia-
du Kryminalnego Komendy Głównej Policji
spośród analityków kryminalnych. Skład
Komisji Selekcyjnej zatwierdza Komendant
Główny Policji.”;

2) w § 4 w ust. 3 wyrazy: „Zespołu Koordynacyjnego
do Spraw Analizy Kryminalnej Biura Służby Krymi-
nalnej Komendy Głównej Policji” zastępuje się wy-
razami: „Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy
Głównej Policji”;
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3) w § 8:
a) w ust. 1 wyrazy: „Zespołowi Koordynacyjnemu

do Spraw Analizy Kryminalnej Biura Służby Kry-
minalnej Komendy Głównej Policji” zastępuje się
wyrazami: „Naczelnikowi Zarządu Wywiadu
Kryminalnego Komendy Głównej Policji”,

b) w ust. 2 wyrazy: „Zespołowi Psychologa Biura
Kadr i Szkolenia KGP” zastępuje się wyrazami:
„Zespołowi Psychologa Koordynatora Biura Ga-
binet Komendanta Głównego Policji.”;

4) w § 9 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Policjanci, którzy przed wejściem w życie ni-
niejszego zarządzenia uzyskali pozytywny wynik
testu psychologicznego oraz ukończyli kurs anali-
zy kryminalnej w ramach doskonalenia zawodo-

wego bądź realizowany w wyniku umów między-
narodowych, zachowują uzyskane kwalifikacje
analityka kryminalnego.
4. Kierownik komórki organizacyjnej do spraw
analizy kryminalnej może zezwolić na wykonywa-
nie analiz kryminalnych policjantowi, który nie
ukończył kursu doskonalenia zawodowego w za-
kresie analizy kryminalnej, ale spełnił pozostałe
wymogi określone w zarządzeniu.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

74
DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 lipca 2004 r.

w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stano-
wiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. Nr 148, poz. 973) postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Pracodawca obowiązany jest do pokrycia kosztów

zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli osoby
zatrudnione do pracy na stanowiskach wyposażo-
nych w monitory ekranowe, u których w wyniku
badań profilaktycznych (okresowych) stwierdzono
potrzebę ich stosowania, złożą pisemny wniosek
w tym zakresie.

2. Przełożony, kierując na badania profilaktyczne
(okresowe) osoby, o których mowa w ust. 1, jest
obowiązany do wskazania zagrożeń wynikających
z użytkowania tego rodzaju urządzeń w charakte-
rystyce stanowiska pracy.

§ 2
1. Zakupy okularów korygujących wzrok mogą być

realizowane na podstawie umowy z zakładem
optycznym, zawartej zgodnie z przepisami o za-
mówieniach publicznych lub poprzez refundację
kosztów zakupu poniesionych przez osoby, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1.

2. Decyzje w sprawie formy zakupu podejmują oraz
realizują zakupy komendanci wojewódzcy (Sto-
łeczny) Policji, Komendant Wyższej Szkoły Policji,
komendanci szkół policyjnych, a w Komendzie
Głównej Policji Dyrektor Biura Ochrony Informacji
Niejawnych i Inspekcji.

3. Okulary, o których mowa w ust. 1, na koszt praco-
dawcy przysługują nie częściej niż raz na dwa lata.

§ 3
1. Koszt zakupu okularów lub refundacji, o których

mowa w § 2 ust. 1, nie może przekraczać kwoty
odpowiadającej 20% minimalnego wynagrodzenia
za pracę ogłaszanego przez Prezesa Rady Mini-
strów, obowiązującego na dzień 1 stycznia dane-
go roku.

2. Środki finansowe na realizację zakupów lub refun-
dacji, o których mowa w § 2, zabezpiecza się w
ramach limitów przeznaczonych na finansowanie
medycyny pracy.

§ 4
Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji sprawuje

Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i In-
spekcji Komendy Głównej Policji.

§ 5
Tracą moc wytyczne nr 2 Komendanta Głównego

Policji z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zaopatry-
wania w okulary ochronne osób obsługujących moni-
tory ekranowe oraz wytyczne nr 1 Komendanta
Głównego Policji z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające
wytyczne w sprawie zaopatrywania w okulary
ochronne osób obsługujących monitory ekranowe.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
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DECYZJA NR 293 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego
o profilu operacyjno-dochodzeniowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym

dla policjantów absolwentów wydziałów prawa

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

podstawowego o profilu operacyjno-dochodzeniowym
w zakresie dochodzeniowo-śledczym dla policjantów
absolwentów wydziałów prawa w brzmieniu ustalo-
nym w załączniku do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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

76
DECYZJA NR 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu prewencyjnym

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
W decyzji nr 293 z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu prewencyjnym wpro-
wadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączni-
ku do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Do słuchaczy, którzy rozpoczęli szkolenie zawo-

dowe podstawowe o profilu prewencyjnym przed
datą wejścia w życie decyzji, stosuje się program
z uwzględnieniem zmian od dnia 6 września 2004 r.

§ 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 Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Gabinet Komendanta Głównego Policji.
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DECYZJA NR 297 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lipca 2004 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych
w jednostkach organizacyjnych Policji oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.1))
postanawia się, co następuje:

§ 1
Do wykonania określonych w ustawie z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisach wydanych na jej podstawie zadań admini-
stratora danych osobowych przetwarzanych w jed-
nostkach organizacyjnych Policji upoważnia się:
1) komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji,

Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji oraz
komendantów szkół Policji – w odniesieniu do da-
nych osobowych przetwarzanych w podległych im
jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji;

2) kierowników komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji – w odniesieniu do policyjnych
zbiorów danych osobowych przetwarzanych w
tych komórkach.

§ 2
Na administratora bezpieczeństwa informacji,

o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

wyznacza się mł. insp. Małgorzatę Wójcicką-Kuropat-
wę – radcę Zespołu Ochrony Teleinformatycznej
i Danych Osobowych Biura Ochrony Informacji Nie-
jawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji.

§ 3
Traci moc decyzja nr 225 Komendanta Głównego

Policji z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie powie-
rzenia zadań administratora danych osobowych prze-
twarzanych w jednostkach organizacyjnych Policji
oraz w sprawie wyznaczenia administratora bezpie-
czeństwa informacji (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 7,
poz. 39), zmieniona decyzją nr 147 Komendanta
Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 1999 r.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

1) Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.

78
DECYZJA NR 301 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia rejestru „Broń”

§ 1
W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji

z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia reje-
stru „Broń” w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości
Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór meryto-
ryczny nad funkcjonowaniem rejestru”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia rejestru „Licencja”

§ 1
W decyzji nr 35 Komendanta Głównego Policji z

dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia reje-
stru „Licencja” w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości
Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór meryto-
ryczny nad funkcjonowaniem rejestru”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

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

80
DECYZJA NR 303 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie pełnomocnika Komendanta Głównego Policji
do kontaktów ze związkami zawodowymi

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 366 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 7, poz. 31) postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 48 Komendanta Głównego Policji z

dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie pełnomocnika Ko-
mendanta Głównego Policji do kontaktów ze związ-
kami zawodowymi (Dz. Urz. Nr 6, poz. 23) wprowa-
dza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy „kierownika sekcji Wydziału Spraw

Osobowych Biura Kadr i Szkolenia” zastępuje się
wyrazami: „radcę w Gabinecie Komendanta
Głównego Policji”;

2) nadaje się następujące brzmienie § 3:
„§ 3. Komendantów wojewódzkich, powiatowych
(miejskich i rejonowych) Policji, Komendanta Wyż-
szej Szkoły Policji, komendantów szkół Policji i dy-
rektorów biur Komendy Głównej Policji zobowią-
zuję do udzielania pełnomocnikowi wszelkiej nie-

zbędnej pomocy, a zwłaszcza przedstawiania in-
formacji i wyjaśnień w przedmiocie zagadnień
wchodzących w obszar problematyki współpracy
Policji ze związkami zawodowymi.”;

3) nadaje się następujące brzmienie § 4:
„§ 4. Obsługę kancelaryjno-biurową i prawną peł-
nomocnika zapewni Dyrektor Biura Gabinet Ko-
mendanta Głównego Policji, a obsługę transpor-
tową Dyrektor Biura Logistyki Policji.”

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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DECYZJA NR 304 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Rady Komendantów przy Komendancie Głównym Policji

§ 1
W decyzji nr 192 Komendanta Głównego Policji z

dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia

Rady Komendantów przy Komendancie Głównym
Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 114) § 5 otrzymuje
następujące brzmienie:
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„§ 5. Obsługę techniczną i kancelaryjną posiedzeń
Rady wykonuje Biuro Gabinet Komendanta Głównego
Policji”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

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

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

Komendy Głównej Policji nr 14

1. Zarządzenie nr 832/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lipca  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 834/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 835/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lipca  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 836/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 837/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lipca  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 838/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 839/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lipca  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 845pf/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
organizacji pracy i zasad działania Policji w przy-
padku aktu terroru z użyciem materiałów wybu-
chowych oraz innych zdarzeń o charakterze ter-
rorystycznym i ekstremistycznym.

9. Zarządzenie nr 846/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 3 sierpnia  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Decyzja nr 271/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie udziele-
nia upoważnienia do realizacji niektórych zadań
w zakresie dochodzenia należności Skarbu Pań-
stwa oraz udzielania ulg w ich spłacie.

11. Decyzja nr 272/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania zespołu do opracowania nowych zasad
podwyższania mnożnika kwoty bazowej służą-
cego do ustalenia miesięcznej stawki uposażenia
zasadniczego policjanta.

12. Decyzja nr 273/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Biura Ochrony Informacji
Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji
do prowadzenia postępowań powypadkowych,
w tym do zatwierdzania i podpisywania proto-
kołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy oraz kart statystycznych wypadku.

13. Decyzja nr 274/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lipca  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
161/Cmt/04/WP.

14. Decyzja nr 275/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
152/BOINiI/04/BG.

15. Decyzja nr 276/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
163/BŁiI/04/BG.

16. Decyzja nr 277/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania zespołu do oceny dotychczasowych zasad
funkcjonowania systemu grupowego ubezpie-
czenia funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz
wytyczenia kierunków modyfikacji tego syste-
mu.

17. Decyzja nr 280/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania komisji przetargowej do
postępowania nr 84/Cmt/04/KJ.
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18. Decyzja nr 281/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

19. Decyzja nr 282/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
173/BŁiI/04/JB.

20. Decyzja nr 283/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
174/BŁiI/04/RC.

21. Decyzja nr 284/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
166/Cmt/04/KJ.

22. Decyzja nr 285/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
170/BŁiI/04/MK.

23. Decyzja nr 286/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
171/BŁiI/04EJ.

24. Decyzja nr 287/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
109/CLK/04/EJ.

25. Decyzja nr 288/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
169/Cam/04/WP.

26. Decyzja nr 289/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
167/Cmt/04/EM.

27. Decyzja nr 290/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
164/Ckt/04/BG.

28. Decyzja nr 291/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
165/Cam/04/AW.

29. Decyzja nr 292/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
139/CLKt/04/EM.

30. Decyzja nr 295/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania przedstawiciela Komendanta Głównego Po-
licji do uczestniczenia w pracach Rady do Spraw
Autostrad.

31. Decyzja nr 296/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Centralnego Biura Śledcze-
go Komendy Głównej Policji do podejmowania
decyzji w zakresie koordynowania działań ob-

serwacyjnych realizowanych w skali ogólnokra-
jowej.

32. Decyzja nr 298/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji w sprawach
odwołań od decyzji wydawanych w I instancji
przez komendanta wojewódzkiego Policji lub
Stołecznego Policji o nałożeniu kary pieniężnej.

33. Decyzja nr 299/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania zespołu do zbadania nieprawidłowości w
zakresie zakupu samochodów Volkswagen
Transporter przez Komendę Główną Policji w ro-
ku 2003 w postępowaniu nr 173/Cmt/03/PP.

34. Decyzja nr 300/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyzna-
czenia osoby do pełnienia funkcji inspektora
bezpieczeństwa teleinformatycznego w Komen-
dzie Głównej Policji.

35. Decyzja nr 306/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decy-
zje w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej „Matrix”.

36. Decyzja nr 307/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania grupy operacyjno-śledczej XIV-1.

37. Decyzja nr 308/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

38. Decyzja nr 309/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

39. Decyzja nr 310/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

40. Decyzja nr 312/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia do występowania do operatorów sieci
telekomunikacyjnych o udostępnianie danych
związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego.

41. Decyzja nr 313/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia zastępcy dyrektora Głównego Sztabu
Policji Komendy Głównej Policji do podejmowa-
nia decyzji o skierowaniu do działań sił i środków
Zarządu Operacji Antyterrorystycznych Komendy
Głównej Policji.

42. Decyzja nr 314z/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie utworzenia samodzielnych podod-
działów antyterrorystycznych Policji.

43. Decyzja nr 315/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powo-
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łania komisji przetargowej do postępowania nr
168/Cmt/04/JB.

44. Decyzja nr 316/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
176/Cmt/04/BP.

45. Decyzja nr 317/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
179/BŁiI/04/JB.

46. Decyzja nr 318/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
178/BŁiI/04/BR.

47. Decyzja nr 320/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie składa-
nia oświadczeń w imieniu Komendanta Główne-
go Policji w sprawach cywilnoprawnych.

48. Decyzja nr 322/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie okre-
ślenia trybu i terminu zwrotu przez Gospodar-
stwo Pomocnicze Komendy Głównej Policji „Ka-
rat” do Komendy Głównej Policji składników
majątkowych.

49. Decyzja nr 323/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 sierpnia 2004 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie utworzenia Gospodarstwa Po-
mocniczego Komendy Głównej Policji.

50. Decyzja nr 324/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie prze-
chowywania dokumentów zawierających infor-
macje niejawne poza kancelarią tajną lub od-
działami tej kancelarii.

51. Decyzja nr 325/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie ochrony in-
formacji niejawnych oznaczonych klauzulą „za-
strzeżone” w podległych komórkach organiza-
cyjnych Komendy Głównej Policji.

52. Decyzja nr 326/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie okre-
ślenia komórek organizacyjnych Komendy Głów-
nej Policji, w których prowadzone są registratury.

53. Decyzja nr 327/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

54. Decyzja nr 328/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie wprowadzenia godzin rozpoczę-
cia i zakończenia  służby w podstawowym roz-
kładzie czasu służby policjantów w niektórych
komórkach organizacyjnych Komendy Głównej
Policji.

55. Decyzja nr 329/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie ustanowienia i określenia zasad
funkcjonowania Księgi Pamięci oraz Tablicy Pa-
mięci.

56. Decyzja nr 330/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu legislacyjnego do opracowania
projektów rozporządzeń Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji regulujących postę-
powanie kwalifikacyjne do służby w Policji oraz
szkolenie i doskonalenie zawodowe w Policji.

57. Decyzja nr 331/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 177/Cmt/04/RS.

58. Decyzja nr 332/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 180/Ctr/04/RS

59. Decyzja nr 336/2004 Zastępcy Komendanta
Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2004 r. w
sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji
okresowej.

60. Decyzja nr 337/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 182/BŁiI/04/RC.

61. Decyzja nr 338/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 181/Cam/04/MSz.

62. Decyzja nr 341/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania świadectw służby i
opinii o służbie policjantom zwalnianym ze służ-
by w Policji.
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