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82
ZARZĄDZENIE NR 863 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenia zakresu ich działania

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

§ 1
1. Przepisy zarządzenia dotyczą utworzenia komórek

organizacyjnych wywiadu kryminalnego w ko-
mendantach wojewódzkich Policji: w Katowicach,
Poznaniu, Wrocławiu i Opolu.

2. W jednostkach, o których mowa w ust. 1, pole-
cam utworzyć z dniem 1 września 2004 r. wy-
działy wywiadu kryminalnego.

§ 2
Wydziały wywiadu kryminalnego, o których mowa

w § 1, należy utworzyć przez przekształcenie organi-
zacyjne komórek analizy kryminalnej oraz zespołów
werbunkowych i operacji specjalnych, funkcjonują-
cych w wydziałach kryminalnych i do walki z prze-
stępczością gospodarczą w komendach wojewódz-
kich Policji.

§ 3
1. Do wydziałów wywiadu kryminalnego zostaną

oddelegowani z urzędu, z zastrzeżeniem ust. 2,
policjanci Zarządów Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji, zwanego dalej „CBŚ
KGP” z siedziby danego województwa, realizujący
zadania z zakresu analizy kryminalnej i werbun-
ków.

2. Do Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu zostaną oddelego-
wani z urzędu policjanci Wydziału V Zarządu XXII
CBŚ KGP, realizujący zadania z zakresu analizy
kryminalnej i werbunków.

                                           
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,
Nr 200, poz. 1688, oraz z 2003 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,
Nr 210, poz. 2046.

§ 4
W wydziałach wywiadu kryminalnego należy

utworzyć następujące komórki organizacyjne:
1) do spraw analizy kryminalnej,
2) do spraw werbunków,
3) do spraw Systemu Meldunku Informacyjnego.

§ 5
Do zadań komórek organizacyjnych do spraw ana-

lizy kryminalnej należy w szczególności:
1) sporządzanie analiz operacyjnych, wspomagają-

cych proces wykrywczy lub werbowanie osobo-
wych źródeł informacji;

2) wykonywanie analiz strategicznych, wspomagają-
cych procesy decyzyjne;

3) analizowanie danych zgromadzonych w Systemie
Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpozna-
wania organizacji przestępczych, ich lokalizacji,
rodzaju działalności, składu osobowego i struktury
oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zy-
sków;

4) inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie
analizy danych zgromadzonych w Systemie Mel-
dunku Informacyjnego oraz w innych bazach poli-
cyjnych i pozapolicyjnych;

5) współpraca z operatorami telefonii komórkowej
i stacjonarnej w zakresie ustalania danych osobo-
wych abonentów i pozyskiwania billingów;

6) typowanie kandydatów na analityków kryminal-
nych;

7) inicjowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na
potrzeby komórek analizy kryminalnej.

§ 6
Do zadań komórek organizacyjnych do spraw

werbunków należy w szczególności:
1) pozyskiwanie na zlecenie osobowych źródeł in-

formacji;
2) pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie infor-

macji zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji;
3) pozyskiwanie i obsługa osobowych źródeł informacji;
4) udostępnianie własnych lub obsługiwanie powie-

rzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby
prowadzonych spraw;
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5) udzielanie pomocy i konsultacji terenowym jed-
nostkom Policji w zakresie współpracy z osobo-
wymi źródłami informacji;

6) prowadzenie zbiorów informacyjnych dotyczących
możliwości operacyjnych osobowych źródeł in-
formacji.

§ 7
Do zadań komórek organizacyjnych do spraw Sys-

temu Meldunku Informacyjnego, zwanego dalej
„SMI”, należy w szczególności:
1) wprowadzanie informacji z zapytań i meldunków

informacyjnych do SMI;
2) wyszukiwanie i analiza informacji z policyjnych i

pozapolicyjnych baz danych oraz źródeł otwartych;
3) współpraca z administratorami centralnymi i lokal-

nymi SMI;
4) zapewnienie sprawnego i efektywnego gromadze-

nia i przetwarzania informacji;
5) przygotowywanie okresowych informacji dotyczą-

cych funkcjonowania SMI;
6) udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane do

SMI.

§ 8
Wydziały Wywiadu Kryminalnego realizują zadania

określone w § 5-7 na potrzeby komend wojewódz-
kich Policji, CBŚ KGP, Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji i organów administracji pu-
blicznej uprawnionych do ścigania sprawców prze-
stępstw.

§ 9
W komórkach organizacyjnych do spraw analizy

kryminalnej mogą pełnić służbę policjanci, którzy
ukończyli kurs analizy kryminalnej lub przeszli pozy-
tywne procedury kwalifikacyjne określone w przepi-
sach o typowaniu i selekcji kandydatów na anality-
ków kryminalnych w Policji.

§ 10
W komórkach organizacyjnych do spraw werbun-

ków mogą pełnić służbę policjanci, którzy ukończyli
szkolenie na podstawie odrębnych przepisów, doty-
czących kwalifikacji do pracy w zespołach werbun-
kowych.

§ 11
Stan etatowy i strukturę wydziału wywiadu kry-

minalnego określa komendant wojewódzki Policji w
zależności od potrzeb jednostki oraz stanu zagrożenia
przestępczością. Nie może on być jednak mniejszy
niż dotychczasowe stany kadrowe zespołów wer-
bunkowych i analizy kryminalnej.

§ 12
Komendanci wojewódzcy Policji w ramach posia-

danych warunków lokalowych zabezpieczą pomiesz-

czenia i zapewnią niezbędny sprzęt do wykonywania
zadań określonych w zarządzeniu.

§ 13
Policjanci realizujący zadania z zakresu analizy

kryminalnej oddelegowani z CBŚ KGP, przechodzą do
komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4
pkt 1, wraz z użytkowanym sprzętem informatycznym.

§ 14
Komendanci wojewódzcy Policji uwzględniają w

planach finansowych, u właściwego dysponenta fun-
duszu operacyjnego, wysokość wydatków związa-
nych z działaniami operacyjnymi podległych im wy-
działów wywiadu kryminalnego.

§ 15
Nadzór nad prawidłową realizacją zadań wydzia-

łów wywiadu kryminalnego sprawowany będzie
zgodnie z przepisami o pracy operacyjnej.

§ 16
W komendach wojewódzkich Policji, w których

nie powołano wydziałów wywiadu kryminalnego,
dotychczasowe zespoły werbunkowe i operacji spe-
cjalnych w wydziałach kryminalnych i do walki
z przestępczością gospodarczą funkcjonują jako ze-
społy do spraw werbunków i wykonują zadania okre-
ślone w § 6. Komórki analizy kryminalnej tych ko-
mend pozostają w dotychczasowych strukturach
i realizują zadania określone w § 5 i 7.

§ 17
Komendanci komend wojewódzkich Policji niewy-

mienionych w § 1 mogą powołać komórki wywiadu
kryminalnego na zasadach określonych w zarządzeniu
z wyłączeniem możliwości delegowania do nich
funkcjonariuszy CBŚ KGP.

§ 18
Komendanci komend wojewódzkich Policji, o któ-

rych mowa w § 1, dostosują regulaminy organizacyj-
ne podległych komend wojewódzkich Policji do dnia
31 sierpnia 2004 r.

§ 19
Traci moc zarządzenie Komendanta Głównego Po-

licji nr pf-108 z dnia 13 maja 2002 r., w sprawie
utworzenia w służbie policji kryminalnej zespołów do
spraw werbunków i operacji specjalnych oraz okre-
ślenia metodyki działania tych zespołów.

§ 20
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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83
DECYZJA NR 305 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie zadań Policji związanych z przeprowadzaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
inspekcji kontrolujących realizację zobowiązań międzynarodowych dotyczących broni chemicznej

oraz uzbrojenia konwencjonalnego

W celu wykonania decyzji nr 318 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1999 r.
w sprawie podziału zadań w resorcie spraw we-
wnętrznych i administracji wynikających z realizacji
przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynaro-
dowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrajania
oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie
oraz Konwencji o zakazie badań, produkcji, składo-
wania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej
zapasów postanawiam, co następuje:

§ 1
Komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta

Stołecznego Policji oraz Dyrektora Głównego Sztabu
Policji Komendy Głównej Policji upoważniam do wy-
konywania zadań Komendanta Głównego Policji wy-
nikających z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską
zobowiązań międzynarodowych dotyczących kontroli
zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpie-
czeństwa w Europie oraz Konwencji o zakazie pro-
wadzenia badań, produkcji, składowania i użycia bro-
ni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

§ 2
1. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji za-

pewniają odpowiednio:
1) pilotaż zespołu inspekcyjnego na obszarze tery-

torialnego zasięgu działania podległych jedno-
stek organizacyjnych Policji;

2) prewencyjną ochronę rejonu zakwaterowania
zespołu inspekcyjnego w przypadku jego za-
kwaterowania poza jednostkami wojskowymi;

3) udostępnienie – na życzenie szefa zespołu to-
warzyszącego – jawnej sieci łączności telefo-
nicznej na potrzeby zespołu inspekcyjnego lub
towarzyszącego;

4) dostęp do obiektów policyjnych w przypadku
powzięcia przez szefa zespołu inspekcyjnego
decyzji o przeprowadzeniu w nich inspekcji;

5) udział przedstawiciela kierowanej przez siebie
jednostki w odprawie uzgodnieniowej zespołu
towarzyszącego – gdy odprawa taka jest orga-
nizowana;

6) natychmiastowe przekazywanie informacji do-
tyczących:
a) pilotażu, w tym trasy przejazdu oraz czasu

i miejsca przejęcia pilotowanego zespołu –
służbom dyżurnym właściwych komend
wojewódzkich Policji,

b) rozpoczęcia i zakończenia pilotażu oraz wy-
darzeń nadzwyczajnych związanych z poli-
cyjnym zabezpieczeniem inspekcji – dyżur-
nemu Komendy Głównej Policji.

2. Sposób wykonania pilotażu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, określa załącznik do niniejszej
decyzji.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, realizuje
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji wła-
ściwy ze względu na położenie punktu wej-
ścia/wyjścia zespołu inspekcyjnego.

§ 3
1. Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głów-

nej Policji:
1) koordynuje ogół przedsięwzięć Policji podejmo-

wanych w związku z prowadzonymi lub plano-
wanymi inspekcjami oraz współpracuje w tym
zakresie z innymi zainteresowanymi instytucjami;

2) w uzasadnionych wypadkach jest uprawniony
do podejmowania decyzji w sprawach dotyczą-
cych wykonywania zadań określonych w § 2, w
szczególności odnoszących się do sposobu wy-
konywania pilotażu zespołu inspekcyjnego;

3) powiadamia komendantów wojewódzkich
(Stołecznego) Policji o planowanej inspekcji;

4) nadzoruje przepływ informacji niezbędnych do
policyjnego zabezpieczenia inspekcji.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może
wykonywać dyżurny Komendy Głównej Policji.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
powinno zawierać:
1) w miarę możliwości dokładny termin przepro-

wadzenia inspekcji;
2) punkt wejścia/wyjścia zespołu inspekcyjnego;
3) dane szefa zespołu towarzyszącego z poda-

niem imienia i nazwiska oraz środków łączno-
ści, w szczególności numerów telefonów komór-
kowych, do komunikacji w ramach inspekcji;

4) wskazanie obiektów przeznaczonych do in-
spekcji lub jej przewidywanego zasięgu teryto-
rialnego;

5) czas i miejsce odprawy uzgodnieniowej zespołu
towarzyszącego.

§ 4
Koszty wynikłe z realizacji zadań wyszczególnio-

nych w niniejszej decyzji pokrywane są z budżetów
jednostek wykonujących te zadania.
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§ 5
1. Policja nie wykonuje pilotażu zespołów inspekcyj-

nych poruszających się tranzytem przez teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej do państw trzecich,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głów-
nej Policji może podjąć decyzję o wykonaniu przez
Policję czynności, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1, 2 i 6 lub o innych działaniach prewencyj-
nych w przypadku zaistnienia potrzeby ich wyko-
nania w ramach tranzytu zespołu inspekcyjnego
przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6
Traci moc decyzja nr 83 Komendanta Głównego

Policji z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie zadań Policji
związanych z przeprowadzaniem na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej inspekcji kontrolujących re-
alizację zobowiązań międzynarodowych dotyczących
broni chemicznej oraz uzbrojenia konwencjonalnego.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik
do decyzji nr 305
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2004 r.

SPOSÓB WYKONYWANIA PILOTAŻU ZESPOŁU INSPEKCYJNEGO

1) Pilotaż realizowany jest przez patrol policyjny dysponujący oznakowanym radiowozem ruchu drogowego,
który pełni funkcję pilota-przewodnika (patrol pilotujący). Przejazd odbywa się w normalnym ruchu drogo-
wym z zachowaniem przepisów prawa o ruchu drogowym. Patrol pilotujący porusza się bezpośrednio przed
prowadzoną kolumną.

2) Podjęcie i zakończenie pilotażu następuje w punkcie wejścia/wyjścia, a jego realizacja obejmuje wszystkie
przejazdy zespołu inspekcyjnego poza terenami wojskowymi (tj. jednostki wojskowe, poligony) oraz poza ob-
szarem inspekcjonowanych przedsiębiorstw.

3) Do zadań patrolu pilotującego należy:
a) sprawne i bezpieczne przeprowadzenie kolumny do miejsca przeznaczenia,
b) współdziałanie z funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu wykonującymi zadania zapewnienia bezpieczeń-

stwa członkom zespołu inspekcyjnego i załogom środków transportowych innych państw w trybie ochro-
ny bezpośredniej (grupa ochrony), w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa tych osób,

c) informowanie służby dyżurnej komendy wojewódzkiej Policji (KWP) lub – odpowiednio – Komendy Sto-
łecznej Policji (KSP) o sytuacji na trasie i o przebiegu pilotażu.

4) Gdy pilotaż realizowany ma być na terenie więcej niż jednego województwa (lub poza obszarem terytorialnej
właściwości Komendanta Stołecznego Policji), to przekazywanie pilotażu między załogami radiowozów po-
szczególnych KWP (KSP) następuje w sposób dynamiczny na granicach administracyjnych województw (ob-
szaru terytorialnej właściwości Komendanta Stołecznego Policji), po nawiązaniu łączności radiowej i kontaktu
wzrokowego.

5) Informacje o planowanej trasie przejazdu (z uwagi na fakt, iż miejsca inspekcji mogą być określane doraźnie przez
szefa zespołu inspekcyjnego) patrol pilotujący otrzymuje od szefa zespołu towarzyszącego, który jest jednocze-
śnie uprawniony do wydawania bieżących poleceń związanych z zabezpieczeniem przeprowadzenia inspekcji.

6) Dowódca patrolu pilotującego obowiązany jest:
a) nawiązać kontakt z szefem zespołu towarzyszącego oraz dowódcą grupy ochrony bezpośrednio odpowie-

dzialnym za bezpieczeństwo zespołu inspekcyjnego,
b) po otrzymaniu informacji o miejscu inspekcji (kierunku jazdy) niezwłocznie przekazać ją do dyżurnego

KWP (KSP),
c) w porozumieniu z szefem zespołu towarzyszącego oraz służbą dyżurną KWP (KSP) lub właściwą komórką

Wydziału Ruchu Drogowego KWP (KSP) ustalić trasę pilotażu (również w drodze powrotnej),
d) natychmiast przekazać dyżurnemu KWP (KSP) informacje odnośnie rozpoczęcia i zakończenia pilotażu

oraz ewentualnych wydarzeń nadzwyczajnych związanych z zabezpieczeniem inspekcji.
7) Załogi radiowozów pilotujących powinny być jednolicie umundurowane i posiadać m.in.:

a) broń służbową osobistą,
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b) dokumenty służbowe (notatnik, bloczki mandatów karnych itp.),
c) dane radiowe operacji oraz krajowe dane radiowe,
d) tarczę do zatrzymywania pojazdów,
e) mapy drogowe, plany miast – według potrzeb.

84
DECYZJA NR 311 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Kolegium Komendy Głównej Policji

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 na-
stępuje:

§ 1
W decyzji nr 24 Komendanta Głównego Policji z

dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Kole-
gium Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4,
poz. 13) wprowadza się następującą zmianę:

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kolegium działa w następującym składzie:

1) Komendant Główny Policji,
2) Zastępcy Komendanta Głównego Policji,
3) Dyrektor Biura Strategii Policji KGP,
4) Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głów-

nego Policji,
5) Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestęp-

czości KGP,
6) Dyrektor Centralnego Biura Śledczego KGP,
7) Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy

Policji KGP,

8) Dyrektor Centralnego Laboratorium Krymina-
listycznego KGP,

9) Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych KGP,
10) Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP,
11) Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejaw-

nych i Inspekcji KGP,
12) Dyrektor Krajowego Centrum Informacji

Kryminalnych KGP,
13) Dyrektor Biura Finansów KGP,
14) Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP,
15) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP,
16) Naczelnik Zarządu Wywiadu Kryminalnego KGP,
17) Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego

Policji,
18) Redaktor Naczelny «Gazety Policyjnej».”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

85
DECYZJA NR 321 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 sierpnia 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów – kandydatów do służby
w VIII rotacji Polskiej Jednostki Specjalnej Policji (PJSP), przewidywanej do udziału w misji pokojowej

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w okresie od grudnia 2004 r. do czerwca 2005 r.

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 25 Komendanta
Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w spra-
wie szczegółowych zasad organizacji i zakresu dzia-
łania komend, komisariatów i innych jednostek orga-
nizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2,
poz. 4 z późn. zm.) postawiam, co następuje:

§ 1
W celu dokonania naboru 115 policjantów do

składu osobowego Polskiej Jednostki Specjalnej Poli-
cji stacjonującej w Kosowie oraz 15 policjantów sta-

nowiących rezerwę kadrową tej jednostki, dla kandy-
datów wyrażających akces, którzy otrzymali zgodę
przełożonych oraz pozytywną opinię psychologa,
zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny w:
1. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach

16-18 sierpnia 2004 r. dla kandydatów z komend
wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Lublinie,
Łodzi, Radomiu i Komendy Stołecznej Policji oraz z
Komendy Głównej Policji.

2. Szkole Policji w Katowicach w dniach 19-21
sierpnia 2004 r. dla kandydatów z komend woje-
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wódzkich Policji w: Katowicach, Krakowie, Kiel-
cach, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu.

3. Szkole Policji w Słupsku w dniach 23-25 sierpnia
2004 r. dla kandydatów z komend wojewódzkich
Policji w: Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp.,
Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie oraz ze szkół Poli-
cji w Pile i Słupsku.

§ 2
1. Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa

w § 1, powołuję komisję w składzie:
Przewodniczący:
1) Halina Góralska – przedstawiciel Sekcji Kon-

tyngentów Policyjnych Wydziału Kadr Biura
Gabinet Komendanta Głównego Policji;

Zastępca przewodniczącego:
2) nadkom. Piotr Kłys – specjalista Samodzielne-

go Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
KWP w Łodzi (dowódca Polskiej Jednostki
Specjalnej Policji),

Członkowie:
3) nadkom. Sławomir Robert – specjalista Wy-

działu Prewencji KWP w Łodzi,
4) nadkom. Zbigniew Olejnik – lekarz SPPP w Opolu,
5) kom. Paweł Zawadzki – ekspert – psycholog

Zarządu III CBŚ KGP,
6) kom. Agata Niemyjska – psycholog Zespołu

Psychologa-Koordynatora Biura Gabinet Ko-
mendanta Głównego Policji,

7) st. post. Dąbrówka Cieślik – referent Sekcji
Kryminalnej KMP w Bydgoszczy.

2. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie i komendanci szkół Policji w Katowicach i
Słupsku wyznaczą policjantów do przeprowadze-
nia egzaminów sprawnościowych oraz zapewnią
obsługę medyczną tych sprawdzianów.

§ 3
1. Komisja, o której mowa w § 2, przeprowadzi eg-

zamin kwalifikacyjny w dniach od 16 do 25 sierp-
nia 2004 r.

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, będzie obej-
mował:
a) wywiad lekarski,
b) egzamin z języka angielskiego w CSP w Legio-

nowie (tylko dla oficerów),
c) test sprawności fizycznej,
d) rozmowę kwalifikacyjną z udziałem przewodni-

czącego komisji, zastępcy przewodniczącego
komisji oraz psychologa.

3. Policjanci przystępujący do egzaminu kwalifikacyj-
nego korzystać będą z nieodpłatnego zakwatero-
wania i wyżywienia, według obowiązującej stawki
„Sz”.

§ 4
1. Kryteria stosowane w ocenie kandydatów, z za-

strzeżeniem ust. 2, określa załącznik nr 1 do decyzji.
2. W przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej

komisja będzie posługiwała się zasadami i kryte-
riami określonymi decyzją nr 126 Komendanta
Głównego Policji z dnia 26 maja 1998 r. w spra-
wie wprowadzenia do użytku służbowego instruk-
cji o przeprowadzeniu sprawdzianów z wychowa-
nia fizycznego dla policjantów, zmienionej decyzją
nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 24
marca 2000 r.

3. Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz
wywiadu lekarskiego zgodnie z właściwością
określają członkowie komisji, o której mowa
w § 2, z uwzględnieniem wymogów stawianych
uczestnikom misji pokojowej przez Organizację
Narodów Zjednoczonych.

§ 5
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego komisja odno-

towuje w karcie egzaminacyjnej, której wzór stanowi
załącznik nr 2 do decyzji.

§ 6
Przewodniczący komisji, uwzględniając wyniki po-

stępowania kwalifikacyjnego, przedłoży do akceptacji
Komendanta Głównego Policji imienny wykaz poli-
cjantów mających wejść w skład VIII rotacji Polskiej
Jednostki Specjalnej Policji oraz rezerwy kadrowej na
jej potrzeby.

§ 7
Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych

Policji oraz komórek Komendy Głównej Policji zobo-
wiązani są do udzielenia wszechstronnej pomocy w
sprawnym przeprowadzeniu egzaminów.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Dyrektor
Biura Gabinet KGP
insp. Mirosław Skonieczny
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Załącznik nr 1
do decyzji nr 321
Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 sierpnia 2004 r.

KRYTERIA
OBOWIĄZUJACE PRZY KWALIFIKOWANIU KANDYDATÓW DO

POLSKIEJ JEDNOSTKI SPECJALNEJ POLICJI

I. Kryterium obowiązujące wszystkich kandydatów – test sprawności fizycznej według norm określonych
w decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku
służbowego instrukcji o przeprowadzeniu sprawdzianów z wychowania fizycznego dla policjantów, zmie-
nionej decyzją nr 72/2000 Komendanta Głównego Policji.
Zgodnie z ww. decyzją kandydaci są zobowiązani zaliczyć wszystkie próby, tj. uzyskać z każdej co najmniej
ocenę „2” lub wyższą odpowiadającą liczbie przyznanych punktów. Niespełnienie tego warunku ostatecznie
dyskwalifikuje kandydata z egzaminu kwalifikacyjnego i skutkuje przyznaniem 0 pkt. Końcowy wynik punk-
towy jest sumą ocen cząstkowych dzieloną przez 3.

II. Dodatkowe kryteria stosowane w ocenie kandydatów:
a) wzrost:

─ 170-180 cm – 2 pkt
─ powyżej 180 cm – 3 pkt

b) zajmowane stanowisko obecnie lub w przeszłości (brane powinno być pod uwagę ostatnie
5 lat i co najmniej 2-letni okres służby w Pododdziałach Antyterrorystycznych Policji,
Oddziałach Prewencji Policji lub w służbach patrolowo-interwencyjnych) – 3 pkt

c) posiadanie prawa jazdy, co najmniej kat. „C” lub wyższego – 2 pkt
d) zdany egzamin z języka angielskiego (na co najmniej ocenę „2” – dopuszczającą)

kwalifikujący do udziału w misjach pokojowych – 2 pkt
e) pobyt na misji:

─ jeden pobyt na misji (pełna rotacja) – 1 pkt
─ wielokrotny pobyt na misji (pełne rotacje) – 2 pkt

f) pełnienie służby na stanowisku kierowniczym w trakcie trwania misji – 2 pkt

III. Kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie może uzyskać 20 pkt. Dodatkowym warunkiem
kwalifikacji jest pozytywny wynik wywiadu lekarskiego oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

Załącznik nr 2
do decyzji nr 321
Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 sierpnia 2004 r.

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI                                                                                  .....................................
      Biuro Gabinet KGP                                                                                             miejscowość, data

KARTA EGZAMINU
KANDYDATA DO UDZIAŁU W MISJI POKOJOWEJ ONZ W KOSOWIE

.................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia)

..................................................................................................................................................
(stanowisko, komórka organizacyjna KWP, KPP, KMP)

..................................................................................................................................................
(praca w AT, OPP lub służbach PI w okresie od ............................... do ..............................)
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DODATKOWE DANE O KANDYDACIE

1. Wzrost 5. Obwód klatki piersiowej
2. Nr kołnierzyka 6. Nr butów
3. Obwód pasa 7. Nr rękawiczek
4. Nr czapki

LP. EGZAMIN OCENA
PODPIS

EGZAMINUJĄCEGO
PUNKTY

wiek ....... (wpisuje policjant)

I

II
1. Sprawność

fizyczna ćwiczenie

III

jeden wynik
będący

średnią ocen

2. Wzrost (wpisuje instruktor WF) ..................

3. Liczba pobytów na misjach pokojowych wpisuje policjant

4. Egzamin z języka angielskiego w CSP

5. Miejsce pełnienia służby (wpisuje policjant) ................................................

6. Prawo jazdy (kategoria) ..............................

RAZEM

WYNIK WYWIADU LEKARSKIEGO

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

WYNIK ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

STANOWISKO KOMISJI* ....................................................................

Podpisy członków komisji:

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

* należy wpisać – zakwalifikowany lub niezakwalifikowany



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 15                                                                     Poz. 86 i 87-330-

86
DECYZJA NR 333 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu języka angielskiego
dla naczelników zarządów i wydziałów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 i 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 oraz
Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program kursu języka angielskiego

dla naczelników zarządów i wydziałów Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji”, stano-
wiący załącznik do decyzji.

§ 2
Program, o którym mowa w § 1, powierzam do

realizacji 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.

87
DECYZJA NR 334 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu języka rosyjskiego
dla naczelników zarządów i wydziałów Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 i 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 oraz
Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program kursu języka rosyjskiego

dla naczelników zarządów i wydziałów Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji”, stano-
wiący załącznik do decyzji.

§ 2
Program, o którym mowa w § 1, powierzam do

realizacji 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.
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88
DECYZJA NR 335 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu języka rosyjskiego
dla kandydatów na oficera łącznikowego Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 i 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 oraz
Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program kursu języka rosyjskiego

dla kandydatów na oficera łącznikowego Policji”,
stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Program, o którym mowa w § 1, powierzam do

realizacji 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.

89
DECYZJA NR 339 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu
operacyjno-dochodzeniowym w zakresie zwalczania 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, Nr 200,
poz. 1688 i 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 oraz
Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 290 z dnia 28 listopada 2003 r. w

sprawie programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego dla policjantów o profilu operacyjno-docho-
dzeniowym w zakresie zwalczania przestępczości
gospodarczej wprowadza się zmiany w brzmieniu
ustalonym w załączniku 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 operacyjno-dochodze-
niowym w zakresie zwalczania przestępczości go-
spodarczej przed datą wejścia w życie decyzji, sto-
suje 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

Załącznik do decyzji do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego
Policji.
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90
DECYZJA NR 340 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu
operacyjno-dochodzeniowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 i 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 oraz
Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 287 z dnia 28 listopada 2003 r. w

sprawie programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego dla policjantów o profilu operacyjno-docho-
dzeniowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym
wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w
załączniku 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 operacyjno-dochodze-
niowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym 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

Załącznik do decyzji do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Gabinet Komendanta Głównego
Policji.

91
WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lipca 2004 r.

zmieniające wytyczne w sprawie zasad tworzenia wewnętrznych służb ochrony
w jednostkach organizacyjnych Policji

1. W wytycznych nr 6 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworze-
nia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach
organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz.
126) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w ust. 2-5, 8 i 10, w różnych przypad-

kach wyrazy – Biuro Służby Prewencyjnej KGP
zastępuje się użytymi w odpowiednich przy-
padkach wyrazami – Biuro Taktyki Zwalczania
Przestępczości KGP,

2) w ust. 10 wyrazy – Biuro Prawne KGP zastę-
puje się wyrazami – Biuro Gabinet Komendanta
Głównego Policji.

2. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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92
WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

zmieniające wytyczne w sprawie ochrony informacji niejawnych w toku prowadzenia przez Policję
postępowań o udzielenie zamówień publicznych i wykonywania umów

§ 1
W wytycznych nr 2/2001 Komendanta Głównego

Policji z dnia 9 lipca 2001 r. w sprawie ochrony in-
formacji niejawnych w toku prowadzenia przez Poli-
cję postępowań o udzielenie zamówień publicznych i
wykonywania umów (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 104)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje niejawne wydziela się w formie
załączników i oznacza stosownie do wymagań
rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia
27 listopada 2003 r. w sprawie sposobu oznacza-
nia materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz

sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach
(Dz. U. Nr 211, poz. 2071)”;

2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski w sprawie przekazywania informacji
niejawnych w trybie, o którym mowa w ust. 1,
dotyczące przypadków określonych w art. 49
ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych
przekazuje się do Pełnomocnika do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji.”.

§ 2
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

93
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 lipca 2004 r.

w sprawie wykazu aktów prawnych Komendanta Głównego Policji, które utraciły moc

Ogłasza się wykaz aktów prawnych Komendanta
Głównego Policji, które utraciły moc, stanowiący
załącznik do obwieszczenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik
do obwieszczenia
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 lipca 2004 r.

WYKAZ
AKTÓW PRAWNYCH KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KTÓRE UTRACIŁY MOC

LP. RODZAJ AKTU PRAWNEGO NAZWA AKTU PRAWNEGO PUBLIKACJA

1. Zarządzenie nr 18 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 września 1992 r.

w sprawie noszenia przez policjantów ubioru ćwi-
czebnego w czasie wykonywania obowiązków
służbowych

niepublikowane

2. Zarządzenie nr 23 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 grudnia 1992 r.

w sprawie gromadzenia informacji w zakresie
wykroczeń, mandatów karnych, działalności pre-
wencyjnej, osób deportowanych, konwojowanych
i zatrzymanych w jednostkach Policji

niepublikowane
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3. Zarządzenie nr 27 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 1993 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania
środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą ro-
boczą i obuwiem roboczym, przydzielonym pra-
cownikom Policji

niepublikowane

4. Zarządzenie nr 9 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 czerwca 1997 r.

w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicz-
nościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

niepublikowane

5. Decyzja nr 012 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 3 marca 1994 r.

w sprawie zabezpieczenia łączności resortu spraw
wewnętrznych na wypadek przerw w pracy sys-
temu telekomunikacyjnego państwa

niepublikowana

6. Decyzja nr 51 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 sierpnia 1994 r.

w sprawie udzielenia pomocy w zakresie ochrony
prawnej policjantów

niepublikowana

7. Decyzja nr 69 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 czerwca 1996 r.

w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego
budynków i pomieszczeń przeznaczonych na ar-
chiwa i składnice akt w jednostkach Policji

niepublikowana

8. Decyzja nr 19 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 1997 r.

w sprawie powołania pełnomocnika Komendanta
Głównego Policji do spraw organizacji służby do
walki z narkomanią

niepublikowana

9. Decyzja nr 29 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 lutego 1997 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Prezy-
dialnego Komendy Głównej Policji do udostępnia-
nia w imieniu Komendanta Głównego Policji mate-
riałów archiwalnych

niepublikowana

10. Decyzja nr 59 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 kwietnia 1997 r.

w sprawie organizacji Muzeum Policji niepublikowana

11. Decyzja nr 140 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 lipca 1997 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia Komendy Głównej Policji do podpisania
porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną

niepublikowana

12. Decyzja nr 144 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 19 lipca 1997 r.

w sprawie zwolnienia zapasów nienaruszalnych w
jednostkach organizacyjnych Policji

niepublikowana

13. Decyzja nr 150 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 lipca 1997 r.

w sprawie prowadzenia zbioru danych osobowych
policjantów i pracowników jednostek organizacyj-
nych Komendy Głównej Policji

niepublikowana

14. Decyzja nr 236 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 listopada 1997 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Komen-
danta Głównego Policji do spraw zagranicznych
programów pomocowych

niepublikowana

15. Decyzja nr 8 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 stycznia 1998 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Prezy-
dialnego Komendy Głównej Policji do udostępnia-
nia w imieniu Komendanta Głównego Policji mate-
riałów archiwalnych

niepublikowana

16. Decyzja nr 38 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 1998 r.

w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na
powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Straży
Przemysłowej oraz zgody na podłączenie do jed-
nostek Policji elektronicznej sygnalizacji alarmowej
instalowanej w bankach niepaństwowych oraz
obiektach wymagających szczególnego wzmoc-
nienia technicznego systemu ochrony

niepublikowana

17. Decyzja nr 13 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 1998 r.

w sprawie współpracy pomiędzy Centralnym La-
boratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej
Policji i Centrum Szkolenia Policji w zakresie roz-
wijania dziedziny kryminalistyki związanej ze śla-
dami zapachowymi ludzi

niepublikowana

18. Decyzja nr 81 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 kwietnia 1998 r.

w sprawie powołania Rady do Spraw Ośrodków
Wczasowych przy Komendancie Głównym Policji

niepublikowana

19. Decyzja nr 123 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 maja 1998 r.

w sprawie określenia zadań jednostek Policji w
procesie zarządzania i realizacji kontroli korespon-
dencji lub stosowania środków technicznych w
czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

Dz. Urz. KGP
z 1999 r.
Nr 3, poz. 12
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20. Decyzja nr 126 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 maja 1998 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego
instrukcji o przeprowadzaniu sprawdzianów z
wychowania fizycznego dla policjantów

Dz. Urz. KGP
z 1999 r.
Nr 3, poz. 13

21. Decyzja nr 00186/98 Komendanta
Głównego Policji z dnia 21 września
1998 r.

w sprawie typowania oraz zasad wykorzystywa-
nia agentów manewrowych przez jednostki tere-
nowe policji kryminalnej w zakresie zwalczania
przestępstw kryminalnych i w obrocie gospodar-
czym

niepublikowana

22. Decyzja nr 143 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie współpracy zagranicznej komórek or-
ganizacyjnych Komendy Głównej Policji, komend
wojewódzkich Policji, Wyższej Szkoły Policji oraz
szkół policyjnych

Dz. Urz. KGP
z 2000 r.,
Nr 5, poz. 60

23. Decyzja nr 154 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 czerwca 2000 r.

w sprawie identyfikatora dla policjantów Zarządu
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji

niepublikowana

24. Decyzja nr 136 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 kwietnia  2001 r.

w sprawie niektórych zadań z zakresu obsługi
finansowo-księgowej wykonywanych przez ko-
mendę wojewódzką Policji na rzecz służb podle-
głych Komendzie Głównej Policji znajdujących się
na terenie działania komend wojewódzkich Policji

Dz. Urz. KGP
nr 6,
poz. 180

25. Decyzja nr 156 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja  2001 r.

w sprawie klauzul pilności w korespondencji z
Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Ko-
mendy Głównej Policji

niepublikowana

26. Decyzja nr 303 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie upoważnienia do rozpatrywania zaża-
leń cudzoziemców składanych na postanowienia
komendantów wojewódzkich Policji wyrażających
opinie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na
zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony i na
osiedlenie się

niepublikowana

27. Decyzja nr 54 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr
i Szkolenia Komendy Głównej Policji do załatwia-
nia niektórych spraw

niepublikowana

28. Decyzja nr 195 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 lipca 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad inwentaryzacji
składników majątku w Komendzie Głównej Policji

niepublikowana

29. Decyzja nr 210 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i ewidencji rzeczowych składników majątku
w Komendzie Głównej Policji

niepublikowana

30. Decyzja nr 141 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia Rady Programowej Mu-
zeum Policji

Dz. Urz. KGP
Nr 11,
poz. 59

31. Wytyczne nr 1 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2001 r.

w sprawie wykonywania kontroli przez Biuro Fi-
nansów Komendy Głównej Policji

niepublikowane

32. Rozkaz nr 4 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 sierpnia 1994 r.

w sprawie gospodarowania sprzętem i materiała-
mi techniki policyjnej w jednostkach Policji

niepublikowany

UZASADNIENIE
DO OBWIESZCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE WYKAZU AKTÓW

PRAWNYCH KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KTÓRE UTRACIŁY MOC

LP.
RODZAJ AKTU

PRAWNEGO NAZWA AKTU PRAWNEGO PUBLIKACJA UZASADNIENIE

1. Zarządzenie nr 18 Ko-
mendanta Głównego
Policji z dnia 14 wrze-
śnia 1992 r.

w sprawie noszenia przez
policjantów ubioru ćwi-
czebnego w czasie wyko-
nywania obowiązków służ-
bowych

niepubliko-
wane

Utraciło moc w związku z utra-
tą mocy rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych
z dnia 9 października 1991 r.
w sprawie umundurowania
policjantów
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2. Zarządzenie nr 23  Ko-
mendanta Głównego
Policji z dnia 14 grudnia
1992 r.

w sprawie gromadzenia
informacji w zakresie wy-
kroczeń, mandatów kar-
nych, działalności prewen-
cyjnej, osób deportowa-
nych, konwojowanych i
zatrzymanych w jednost-
kach Policji

niepubliko-
wane

Utraciło moc w związku z no-
wym uregulowaniem, tj. zarzą-
dzeniem nr 2 Komendanta
Głównego Policji z dnia
16 stycznia 2003 r.

3. Zarządzenie nr 27 Ko-
mendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca
1993 r.

w sprawie szczegółowych
zasad gospodarowania
środkami ochrony indywi-
dualnej oraz odzieżą robo-
czą i obuwiem roboczym,
przydzielonym pracowni-
kom Policji

niepubliko-
wane

Utraciło moc w wyniku noweli-
zacji Kodeksu pracy, na pod-
stawie której wydano zarzą-
dzenie nr 241 Komendanta
Głównego Policji z dnia
27 lutego 2004 r.

4. Zarządzenie nr 9 Ko-
mendanta Głównego
Policji z dnia 14 czerwca
1997 r.

w sprawie wydatków re-
prezentacyjnych i okolicz-
nościowych w jednostkach
organizacyjnych Policji

niepubliko-
wane

Przedmiot regulacji zarządzenia
został ujęty w decyzji nr 81
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16 marca
2001 r.

5. Decyzja nr 012 Komen-
danta Głównego Policji z
dnia 3 marca 1994 r.

w sprawie zabezpieczenia
łączności resortu spraw
wewnętrznych na wypadek
przerw w pracy systemu
telekomunikacyjnego pań-
stwa

niepubliko-
wana

Decyzja miała charakter epizo-
dyczny, związany z sytuacją
w służbach łączności na terenie
kraju

6. Decyzja nr 51 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 18 sierpnia 1994 r.

w sprawie udzielenia pomo-
cy w zakresie ochrony
prawnej policjantów

niepubliko-
wana

Utraciła moc z powodu uchyle-
nia podstawy prawnej i dezak-
tualizacji

7. Decyzja nr 69 Komen-
danta Głównego Policji z
dnia 1 czerwca 1996 r.

w sprawie zabezpieczenia
przeciwpożarowego budyn-
ków i pomieszczeń przezna-
czonych na archiwa i składni-
ce akt w jednostkach Policji

niepubliko-
wana

Utraciła moc z powodu objęcia
przedmiotu regulacji przez
ustawę z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej i akty wykonawcze

8. Decyzja nr 19 Komen-
danta Głównego Policji z
dnia 5 lutego 1997 r.

w sprawie powołania peł-
nomocnika Komendanta
Głównego Policji do spraw
organizacji służby do walki
z narkomanią

niepubliko-
wana

Utraciła moc w związku
z utworzeniem w dniu 21 lute-
go 1997 r. Biura do Spraw
Narkotyków

9. Decyzja nr 29 Komen-
danta Głównego Policji z
dnia 12 lutego 1997 r.

w sprawie upoważnienia
Dyrektora Biura Prezydial-
nego Komendy Głównej
Policji do udostępniania w
imieniu Komendanta Głów-
nego Policji materiałów
archiwalnych

niepubliko-
wana

Utraciła moc w związku
z uchyleniem decyzji nr 2078
Ministra Spraw Wewnętrznych
z 25 października 1996 r.
w sprawie udostępniania mate-
riałów archiwalnych wytwo-
rzonych do końca 1997 r.
znajdujących się w Centralnym
Archiwum MSWiA oraz archi-
wach  UOP, SG, Policji i PSP

10. Decyzja nr 59 Komen-
danta Głównego Policji z
dnia 2 kwietnia 1997 r.

w sprawie organizacji Mu-
zeum Policji

niepubliko-
wana

Z dniem 15 maja 2004 r. na
mocy porozumienia pomiędzy
Ministerstwem Spraw We-
wnętrznych i Administracji
a Ministerstwem Kultury zo-
stało powołane Muzeum Policji
w Komendzie Stołecznej Policji
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11. Decyzja nr 140 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 16 lipca 1997 r.

w sprawie upoważnienia
Dyrektora Biura Kadr
i Szkolenia Komendy Głów-
nej Policji do podpisania
porozumienia z Wojskową
Akademią Techniczną

niepubliko-
wana

Utraciła moc z powodu likwi-
dacji od 1 czerwca 2004 r.
Biura Kadr i Szkolenia KGP

12. Decyzja nr 144 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 19 lipca 1997 r.

w sprawie zwolnienia zapa-
sów nienaruszalnych
w jednostkach organizacyj-
nych Policji

niepubliko-
wana

Decyzja miała charakter epizo-
dyczny w związku z krytyczną
sytuacją powodziową

13. Decyzja nr 150 Komen-
danta Głównego Policji z
dnia 29 lipca 1997 r.

w sprawie prowadzenia
zbioru danych osobowych
policjantów i pracowników
jednostek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji

niepubliko-
wana

Utraciła moc z uwagi na
sprzeczność z późniejszą usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych

14. Decyzja nr 236 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 20 listopada
1997 r.

w sprawie ustanowienia
pełnomocnika Komendanta
Głównego Policji do spraw
zagranicznych programów
pomocowych

niepubliko-
wana

Utraciła moc z uwagi na prze-
kazanie przedmiotu regulacji –
Regulaminem Komendy Głów-
nej Policji – do właściwości
Biura Logistyki Policji

15. Decyzja nr 8 Komendan-
ta Głównego Policji z
dnia 15 stycznia 1998 r.

w sprawie upoważnienia
Dyrektora Biura Prezydial-
nego Komendy Głównej
Policji do udostępniania
w imieniu Komendanta
Głównego Policji materiałów
archiwalnych

niepubliko-
wana

Utraciła moc w związku z
uchyleniem Decyzji nr 2078
Ministra Spraw Wewnętrznych
z 25 października 1996 r.
w sprawie udostępniania mate-
riałów archiwalnych wytwo-
rzonych do końca 1997 r.
znajdujących się w Centralnym
Archiwum MSWiA oraz archi-
wach  UOP, SG, Policji i PSP

16. Decyzja nr 38 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 17 lutego 1998 r.

w sprawie upoważnienia do
wyrażania zgody na powo-
ływanie i rozwiązywanie
oddziałów Straży Przemy-
słowej oraz zgody na podłą-
czenie do jednostek Policji
elektronicznej sygnalizacji
alarmowej instalowanej w
bankach niepaństwowych
oraz obiektach wymagają-
cych szczególnego wzmoc-
nienia technicznego syste-
mu ochrony

niepubliko-
wana

Utraciła moc z powodu uchyle-
nia ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. o Straży Przemysłowej
oraz uchylenia zarządzenia
nr 12 Prezesa Narodowego
Banku Polskiego z dnia
3 czerwca 1989 r.

17. Decyzja nr 13 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 22 lutego 1998 r.

w sprawie współpracy po-
między Centralnym Labora-
torium Kryminalistycznym
Komendy Głównej Policji i
Centrum Szkolenia Policji w
zakresie rozwijania dziedzi-
ny kryminalistyki związanej
ze śladami zapachowymi
ludzi

niepubliko-
wana

Stała się bezprzedmiotowa,
ponieważ Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie nie
dysponuje już bazą kryminali-
styczną

18. Decyzja nr 81 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 8 kwietnia 1998 r.

w sprawie powołania Rady
do Spraw Ośrodków Wcza-
sowych przy Komendancie
Głównym Policji

niepubliko-
wana

Decyzja nieaktualna. Rada
przestała funkcjonować
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19. Decyzja nr 123 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 22 maja 1998 r.

w sprawie określenia zadań
jednostek Policji w procesie
zarządzania i realizacji kon-
troli korespondencji lub
stosowania środków tech-
nicznych w czynnościach
operacyjno-rozpoznawczych

Dz. Urz.
KGP
z 1999 r.
Nr 3,
poz. 12

Utraciła moc z powodu objęcia
przedmiotu regulacji rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z
18 marca 2002 r. w sprawie
sposobu dokumentowania
prowadzonej przez Policję kon-
troli operacyjnej oraz decyzją
nr 145 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie obowiąz-
ków i uprawnień policjantów
w zakresie dokumentacji kon-
troli operacyjnej

20. Decyzja nr 126 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 26 maja 1998 r.

w sprawie wprowadzenia
do użytku służbowego in-
strukcji o przeprowadzaniu
sprawdzianów z wychowa-
nia fizycznego dla policjan-
tów

Dz. Urz.
KGP
z 1999 r.
Nr 3,
poz. 13

Utraciła moc w związku
z uchyleniem art. 7 ust. 1
pkt 4 ustawy o Policji

21. Decyzja nr 00186/ 98
Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 wrze-
śnia 1998 r.

w sprawie typowania oraz
zasad wykorzystywania
agentów manewrowych
przez jednostki terenowe
policji kryminalnej w zakre-
sie zwalczania przestępstw
kryminalnych i w obrocie
gospodarczym

niepubliko-
wana

Utraciła moc, ponieważ doty-
czyła przedmiotu objętego
uchylonym zarządzeniem
nr 039 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia
1996 r. – instrukcja o szcze-
gółowym sposobie korzystania
przez Policję z niektórych me-
tod, form i środków pracy ope-
racyjnej

22. Decyzja nr 143 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 16 czerwca
2000 r.

w sprawie współpracy za-
granicznej komórek organi-
zacyjnych Komendy Głów-
nej Policji, komend woje-
wódzkich Policji, Wyższej
Szkoły Policji oraz szkół
policyjnych

Dz. Urz.
KGP
z 2000 r.,
Nr 5,
poz. 60

Utraciła moc z powodu zmiany
z dniem 1 czerwca 2004 r.
struktury organizacyjnej Ko-
mendy Głównej Policji

23. Decyzja nr 154 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 28 czerwca
2000 r.

w sprawie identyfikatora
dla policjantów Zarządu
Spraw Wewnętrznych Ko-
mendy Głównej Policji

niepubliko-
wana

Utraciła moc z powodu objęcia
przedmiotu regulacji rozporzą-
dzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administacji
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie legitymacji służbo-
wych policjantów

24. Decyzja nr 136 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 23 kwietnia
2001 r.

w sprawie niektórych zadań
z zakresu obsługi finanso-
wo-księgowej wykonywa-
nych przez komendę woje-
wódzką Policji na rzecz
służb podległych Komendzie
Głównej Policji znajdujących
się na terenie działania ko-
mend wojewódzkich Policji

Dz. Urz.
KGP nr 6,
poz. 180

Utraciła moc z powodu zmiany
z dniem 1 czerwca 2004 r.
struktury organizacyjnej Ko-
mendy Głównej Policji i innych
uwarunkowań będących przy-
czyną regulacji

25. Decyzja nr 156 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 10 maja 2001 r.

w sprawie klauzul pilności
w korespondencji z Biurem
Międzynarodowej Współ-
pracy Policji Komendy
Głównej Policji

niepubliko-
wana

Utraciła moc z powodu zmiany
z dniem 1 czerwca 2004 r.
struktury organizacyjnej Ko-
mendy Głównej Policji
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26. Decyzja nr 303 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 14 grudnia
2001 r.

w sprawie upoważnienia do
rozpatrywania zażaleń cu-
dzoziemców składanych na
postanowienia komendan-
tów wojewódzkich Policji
wyrażających opinie w
przedmiocie udzielenia ze-
zwolenia na zamieszkanie
w Polsce na czas oznaczo-
ny i na osiedlenie się

niepubliko-
wana

Utraciła moc z powodu wejścia
w życie nowej ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach, zmieniającej zadania
Policji wobec cudzoziemców

27. Decyzja nr 54 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie upoważnienia
Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia Komendy Głów-
nej Policji do załatwiania
niektórych spraw

niepubliko-
wana

Utraciła moc z uwagi na póź-
niejsze decyzje Komendanta
Głównego Policji w tym przed-
miocie

28. Decyzja nr 195 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 18 lipca 2002 r.

w sprawie szczegółowych
zasad inwentaryzacji skład-
ników majątku w Komen-
dzie Głównej Policji

niepubliko-
wana

Utraciła moc z uwagi na póź-
niejszą decyzję nr 55 Komen-
danta Głównego Policji z dnia
7 marca 2003 r. w tym
zakresie

29. Decyzja nr 210 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 23 sierpnia
2002 r.

w sprawie szczegółowych
zasad organizacji i ewidencji
rzeczowych składników
majątku w Komendzie
Głównej Policji

niepubliko-
wana

Utraciła moc z uwagi na póź-
niejszą decyzję nr 55 Komen-
danta Głównego Policji z dnia
7 marca 2003 r. w tym
zakresie

30. Decyzja nr 141 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia Rady
Programowej Muzeum
Policji

Dz. Urz.
KGP Nr 11,
poz. 59

Z dniem 15 maja 2004 r. na
mocy porozumienia pomiędzy
Ministerstwem Spraw We-
wnętrznych i Administracji a
Ministerstwem Kultury zostało
powołane Muzeum Policji w
Komendzie Stołecznej Policji,
przy którym powołano Radę
Programową

31. Wytyczne nr 1 Komen-
danta Głównego Policji
z dnia 1 marca 2001 r.

w sprawie wykonywania
kontroli przez Biuro Finan-
sów Komendy Głównej
Policji

niepubliko-
wane

Utraciły moc z powodu innych
uregulowań w tym przedmiocie
zawartych w zarządzeniu nr 7
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu prze-
prowadzania kontroli urzędu
obsługującego Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
oraz organów i jednostek orga-
nizacyjnych podległych, podpo-
rządkowanych i nadzorowa-
nych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji

32. Rozkaz nr 4 Komendan-
ta Głównego Policji
z dnia 5 sierpnia 1994 r.

w sprawie gospodarowania
sprzętem i materiałami
techniki policyjnej w jed-
nostkach Policji

niepubliko-
wany

Przedmiot regulacji został ujęty
w zarządzeniu nr 13 Komen-
danta Głównego Policji z dnia
23 sierpnia 2002 r. w sprawie
określenia norm wyposażenia
jednostek i komórek organiza-
cyjnych Policji i policjantów
oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i użytkowania
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94
ANEKS

z dnia 21 lipca 2004 r.

do Porozumienia Nr BWS2-780-450/03 zawartego w dniu 8 grudnia 2003 r. pomiędzy:

„PKP Intercity” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Grójecka 17, 02-021 Warszawa, zarejestrowaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000018434, posiadająca NIP: 526-25-44-258, reprezentowaną
przez:
1. Andrzeja Żurkowskiego – Prezesa Zarządu
2. Lucynę Krawczyk – Członka Zarządu
zwaną dalej „PKP Intercity”
a
Komendantem Głównym Policji w Warszawie, ulica Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

w sprawie pokrywania kosztów przejazdu pociągami „PKP Intercity” nieumundurowanych policjantów
w związku z wykonywaniem zadań operacyjnych dotyczących bezpieczeństwa przewozu podróżnych i rzeczy

§ 1
Na podstawie § 6 Porozumienia Nr BWS2-780-

450/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie pokry-
wania kosztów przejazdu pociągami „PKP Intercity”
nieumundurowanych policjantów w związku z wyko-
nywaniem zadań operacyjnych dotyczących bezpie-
czeństwa przewozu podróżnych i rzeczy (Dz. Urz.
KGP Nr 21, poz. 125) strony ustalają następujące
brzmienie § 4:
„§ 4. Komendy Wojewódzkie Policji zobowiązuje się do:

1) sporządzania „Zestawienia zbiorczego bile-
tów zakupionych i wykorzystanych dla ce-
lów operacyjnych Policji” zwanego dalej
„zestawieniem zbiorczym”,

2) przedstawienia dyrektorowi Wydziału Sprze-
daży Usług zestawienia zbiorczego wraz z
biletami wykorzystanymi przy realizacji

działań operacyjnych nie później niż do 7-go
dnia miesiąca następnego po miesiącu prze-
jazdu.”

§ 2
Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez

zmian.

§ 3
Niniejszy aneks obowiązuje z dniem podpisania.

§ 4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PREZES ZARZĄDU
„PKP Intercity” spółka z o.o.

Andrzej Żurkowski

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. Leszek Szreder

CZŁONEK ZARZĄDU
Lucyna Krawczyk
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