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136
ZARZĄDZENIE NR 844 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek
i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Na podstawie art. 71 ust. 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 22 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie norm wypo-
sażenia jednostek i komórek organizacyjnych oraz
policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP
z 2003 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 16 i Nr 13, poz. 68
oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 22) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Normy wyposażenia dla komórek organizacyj-

nych Komendy Głównej Policji ustala się na pod-
stawie wskaźników wyposażenia w sprzęt trans-
portowy określonych w załączniku nr 1 do zarzą-
dzenia.”;

2) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wskaźników wyposażenia dla komórek orga-
nizacyjnych Komendy Głównej Policji – w
uzgodnieniu z kierownikiem tych komórek;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) należności dla oddziałów prewencji Policji i

samodzielnych pododdziałów prewencji Po-
licji oraz pododdziałów antyterrorystycz-
nych Policji i komórek minersko-pirotech-
nicznych Policji – na podstawie propozycji
dyrektora Biura – Główny Sztab Policji;”,

c) pkt 4 uchyla się,
d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) należności dla Wyższej Szkoły Policji i szkół
policyjnych – na podstawie propozycji kie-
rownika jednostki koordynującej działalność
szkoleniową w Policji uzgodnionych z ko-
mendantami szkół.”;

3) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kierownika komórki organizacyjnej w Komen-
dzie Głównej Policji – w odniesieniu do wskaźni-
ków wyposażenia określonych w załącznikach

                                          
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, 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.

nr 1 i 3 do zarządzenia oraz należności określo-
nych w załącznikach nr 4, 5 i 6 do zarządzenia;”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Komendant Główny Policji decyduje o przy-
znaniu należności sprzętu transportowego nie uję-
tego w załącznikach nr 1 i 3-7 do zarządzenia.
Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych
prowadzących gospodarkę transportową w Policji
przedstawią dyrektorowi Biura Logistyki Policji
Komendy Głównej Policji, w terminie trzech mie-
sięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, przygo-
towane na formularzu stanowiącym załącznik nr 9
do zarządzenia, według zasad określonych w za-
łączniku nr 8 do zarządzenia, z uwzględnieniem
podziału sprzętu eksploatowanego przez Policję
stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia:
1) wyliczenia przysługujących należności sprzętu

transportowego na podstawie wskaźników
ustalonych w załącznikach nr 1 i 3;

2) przysługujące należności sprzętu transporto-
wego wprowadzone zarządzeniem, ujęte w
załącznikach nr 4, 5, 6 i 7.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy-
padku zmiany wskaźników wyposażenia lub na-
leżności sprzętu transportowego.”;

6) dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Zadania związane z realizacją przepisów
§ 2 i 5 wykonują komórki organizacyjne właściwe
w sprawach obsługi transportowej Komendy
Głównej Policji, komendy wojewódzkiej Policji,
Wyższej Szkoły Policji i szkoły policyjnej.”;

7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w
załączniku do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 2 uchyla się.
§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od dnia 1 czerwca 2004 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załącznik do zarządzenia nr 844
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2004 r.

WSKAŹNIKI WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Lp. Rodzaj sprzętu transportowego Wskaźnik

1. KIEROWNICTWO  KGP
samochody osobowe nieoznakowane

Komendant Główny Policji „1”
Z-ca Komendanta Głównego Policji „1”
Dyrektor komórki organizacyjnej (równorzędny) „1”
2. BIURO  GABINET  KOMENDANTA  GŁÓWNEGO  POLICJI

samochody osobowe
nieoznakowane „15”
3. BIURO  TAKTYKI  ZWALCZANIA  PRZESTĘPCZOŚCI

samochody osobowe
nieoznakowane „12”
oznakowane RD 0-3
samochody furgon
ogólnego przeznaczenia 0-2
4. BIURO  GŁÓWNY  SZTAB POLICJI

samochody osobowe
nieoznakowane „8”
sanitarny 0-2
samochody osobowe terenowe
operacyjny PIES 0-3
operacyjny opancerzony 0-3
pozostałe operacyjne 0-19
sanitarny 0-2
samochody furgon
operacyjny wóz dowodzenia WD 0-3
pozostałe operacyjne 0-27
mikrobus 0-3
ogólnego przeznaczenia 0-3
sanitarny 0-2
inny 0-2
samochody ciężarowe
skrzyniowy 0-3
terenowy 0-3
pozostałe ogólnego przeznaczenia 0-2
samochody specjalne
cysterna paliwowa 0-4
specjalne inne 0-5
autobus 0-2
przyczepy
specjalna 0-10
ogólnego przeznaczenia 0-3
łodzie
patrolowe 0-3
inny sprzęt pływający 0-2
inne 0-5
5. BIURO STRATEGII POLICJI

samochody osobowe
nieoznakowane „25”
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Lp. Rodzaj sprzętu transportowego Wskaźnik

6. CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE
samochody osobowe
nieoznakowane
Wydział III „2”
Zarząd III i IV „3”
Zarządy: I, II, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII
oraz Wydziały: II, IV, V, VI, VII, XXIII „4”

Wydziały I i VIII „6”
sanitarny 0-2
oznakowane RD 0-4
pozostałe oznakowane 0-2
samochody osobowe terenowe
oznakowane 0-3
operacyjne 0-38
ogólnego przeznaczenia 0-3
inne 0-5
samochody furgon
oznakowane 0-3
operacyjne 0-38
ogólnego przeznaczenia 0-3
więźniarki 0-26
pozostałe 0-2
samochody ciężarowe
ogólnego przeznaczenia 0-3
samochody specjalne
pozostałe 0-15
motocykle
pow. 200 cm 0-19
do 200 cm 0-3
przyczepy
inne 0-2
7. BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI

samochody osobowe
nieoznakowane „15”
8. BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

samochody osobowe
nieoznakowane „6”
Sekcje Wydziału I i II „3”
Wydział III „3”
samochody furgon
operacyjne 0-4
9. BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I INSPEKCJI

samochody osobowe
nieoznakowane „12”
10. BIURO KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH
samochody osobowe
nieoznakowane „15”
11. BIURO FINANSÓW
samochody osobowe
nieoznakowane „20”
12. CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE
samochody osobowe
nieoznakowane „15”
samochody furgon
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Lp. Rodzaj sprzętu transportowego Wskaźnik

ambulans kryminalistyczny AK-1 0-2
ogólnego przeznaczenia 0-2
13. BIURO LOGISTYKI POLICJI
samochody osobowe
nieoznakowane* „19”
oficer łącznikowy „1”
oznakowane 0-3
samochody osobowe terenowe
ogólnego przeznaczenia 0-2
samochody furgon**
mikrobus 0-6
pozostałe ogólnego przeznaczenia 0-18
samochody ciężarowe
skrzyniowy 0-5
wywrotka 0-3
samochody specjalne
ogólnego przeznaczenia 0-10
pozostałe 0-3
autobus 0-7
przyczepy
ogólnego przeznaczenia 0-6
ciągnik rolniczy 0-2
inny 0-2
*   w tym pięć pojazdów bez obsady kierowców
** w tym jeden pojazd bez obsady kierowców
14. BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
samochody osobowe
nieoznakowane „26”
samochody osobowe terenowe
nieoznakowane 0-2
samochody furgon
mikrobus 0-3
pozostałe ogólnego przeznaczenia 0-14
samochody ciężarowe
ciągnik siodłowy 0-4
samochody specjalne
inne 0-5
przyczepy
ogólnego przeznaczenia 0-3
inne 0-5
15. ZARZĄD WYWIADU KRYMINALNEGO
samochody osobowe
nieoznakowane „6”
16. ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
samochody osobowe
nieoznakowane „15”

Uwaga:
1. Wskaźnik w odniesieniu do samochodów osobowych nieoznakowanych określa liczbę etatów policjantów

i pracowników cywilnych przypadających na jeden samochód.
2. Wskaźnik w odniesieniu do pozostałego sprzętu transportowego oznacza ilość jednostek sprzętu przypada-

jących na komórkę organizacyjną.
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137
ZARZĄDZENIE NR 1231 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania w Policji
służbowych telefonów komórkowych sieci publicznych

Na podstawie art. 71 ust. 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
Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) służbowy telefon komórkowy – telefon publicznej
sieci komórkowej wydany w użytkowanie funk-
cjonariuszowi lub pracownikowi Policji do realiza-
cji zadań służbowych;

2) użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze
służbowego telefonu komórkowego, zatrudniona
lub pełniąca służbę w komórkach (jednostkach)
organizacyjnych Policji;

3) szkoła Policji – Wyższa Szkoła Policji lub szkoła
policyjna;

4) komórka (jednostka) organizacyjna Policji – ko-
mórka organizacyjna Komendy Głównej Policji,
komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz
szkoły Policji, lub jednostka organizacyjna podle-
gła komendantowi wojewódzkiemu (Stołeczne-
mu) Policji;

5) komórka organizacyjna łączności:
a) właściwy merytorycznie wydział Biura Łączno-
ści i Informatyki KGP,

b) właściwy merytorycznie wydział komendy wo-
jewódzkiej (Stołecznej) Policji, szkoły Policji;

6) limit ilościowy – liczba służbowych telefonów
komórkowych przydzielonych dla komórki (jed-
nostki) organizacyjnej Policji;

7) limit finansowy – miesięczna kwota wydatków
przydzielona dla użytkownika służbowego telefo-
nu komórkowego, a opłacana z funduszy policyj-
nych, która obejmuje należność za dokonane po-
łączenia, należność za roaming międzynarodowy i
wszelkie opłaty za usługi dodatkowe – bez opłaty
abonamentowej oraz podatku od towarów i usług.

§ 2
Służbowy telefon komórkowy przyznaje się:

                                          
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, 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 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179,
poz. 1842.

1) Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom;
2) komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji

i ich zastępcom;
3) komendantom szkół Policji i ich zastępcom;
4) komendantom miejskim (powiatowym, rejono-

wym) Policji i ich zastępcom;
5) dyrektorom biur Komendy Głównej Policji i ich

zastępcom;
6) Naczelnikowi Zarządu Wywiadu Kryminalnego

KGP;
7) oficerom łącznikowym Policji;
8) dowódcom kontygentów policyjnych;
9) rzecznikom prasowym Komendanta Głównego

Policji i komendantów wojewódzkich (Stołeczne-
go) Policji.

§ 3
1. W ramach limitu ilościowego służbowy telefon

komórkowy może być przyznany policjantom i
pracownikom Policji niebędącym osobami wy-
mienionymi w § 2, jeżeli jest im niezbędny do
wykonywania czynności służbowych.

2. Limit ilościowy służbowych telefonów komórko-
wych ustala decyzją:

1) Komendant Główny Policji – dla komórek orga-
nizacyjnych Komendy Głównej Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – dla
komórek organizacyjnych komendy wojewódz-
kiej (Stołecznej) Policji oraz podległych mu jed-
nostek organizacyjnych Policji;

3) komendant szkoły Policji – dla komórek organi-
zacyjnych szkoły Policji.

3. Służbowe telefony komórkowe przyznają w ra-
mach limitu ilościowego:

1) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP lub
osoba upoważniona – dla użytkowników służ-
bowych telefonów komórkowych w komórkach
organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

2) zastępca komendanta wojewódzkiego (Sto-
łecznego) Policji właściwy w sprawach logisty-
ki lub osoba upoważniona – dla użytkowników
służbowych telefonów komórkowych w ko-
mórkach organizacyjnych komendy wojewódz-
kiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jed-
nostkach organizacyjnych Policji;

3) zastępca komendanta szkoły Policji właściwy
w sprawach logistyki lub osoba upoważniona –
dla użytkowników służbowych telefonów ko-
mórkowych w komórkach organizacyjnych
szkoły Policji.
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§ 4
1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych

potrzebą służby, możliwe jest przydzielenie służ-
bowego telefonu komórkowego ponad ustalony
limit ilościowy.

2. Przydzielenie służbowego telefonu komórkowego
ponad ustalony limit ilościowy następuje na uza-
sadniony wniosek kierownika komórki (jednostki)
organizacyjnej Policji, skierowany odpowiednio do
osób wymienionych w § 3 ust. 2 za pośrednic-
twem osób wymienionych w § 3 ust. 3.

3. Osoby wymienione w § 3 ust. 2 mogą upoważ-
nić inne osoby właściwe w sprawach łączności
do podejmowania decyzji w zakresie, o którym
mowa w ust. 1.

§ 5
1. Służbowy telefon komórkowy wydaje się w użyt-

kowanie na czas pełnienia funkcji lub realizacji
zadań służbowych uzasadniających jego wydanie.

2. Po ustaniu przyczyn, w związku z którymi wyda-
no w użytkowanie służbowy telefon komórkowy,
dotychczasowy użytkownik obowiązany jest nie-
zwłocznie zwrócić go do komórki organizacyjnej
łączności.

§ 6
1. Wprowadza się limit finansowy na realizację po-
łączeń służbowych, przyznany osobom wymienio-
nym w § 2 pkt 4-9 oraz osobom, którym przy-
znano telefon komórkowy na podstawie § 3 ust.
1 i § 4 ust. 1.

2. Wysokość limitu finansowego ustala decyzją:
1) Komendant Główny Policji – dla użytkowników

służbowych telefonów komórkowych w ko-
mórkach organizacyjnych Komendy Głównej
Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – dla
użytkowników służbowych telefonów komór-
kowych w komórkach organizacyjnych komen-
dy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podle-
głych mu jednostkach organizacyjnych Policji;

3) komendant szkoły Policji – dla użytkowników
służbowych telefonów komórkowych w ko-
mórkach organizacyjnych szkoły Policji.

3. W uzasadnionych przypadkach osoby wymienio-
ne w ust. 2 mogą przydzielić limit finansowy w
innej wysokości niż określony decyzją.

§ 7
1. W przypadku przekroczenia wysokości limitu

finansowego użytkownik służbowego telefonu
komórkowego refinansuje różnicę pomiędzy kwo-
tą, na jaką został wystawiony rachunek za usługi
a kwotą limitu – łącznie z podatkiem od towarów
i usług od tej różnicy.

2. Refinansowanie kwoty przekroczenia wysokości
limitu finansowego, o którym mowa w ust. 1,
następuje na podstawie noty obciążeniowej.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek użyt-
kownika służbowego telefonu komórkowego, za-
opiniowany przez jego bezpośredniego przełożo-
nego, osoby wymienione w § 6 ust. 2 mogą wy-
razić zgodę na sfinansowanie przez Policję kwoty
przekroczenia wysokości limitu finansowego za
połączenia o charakterze służbowym na podsta-
wie przeprowadzonej analizy bilingu.

4. Osoby wymienione w § 6 ust. 2 mogą upoważ-
nić inne osoby właściwe w sprawach łączności
do podejmowania decyzji w zakresie, o którym
mowa w ust. 3.

§ 8
Traci moc zarządzenie nr 24 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad przyznawania i użytkowania w Poli-
cji służbowych telefonów komórkowych sieci pu-
blicznych (Dz. Urz. KGP nr 6, poz. 22).

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada

2004 r.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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DECYZJA NR 595 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego policjantów Policji niemieckiej
w zakresie zasad użycia środków przymusu bezpośredniego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 1 ust. 3 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,
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Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz.
1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609,
Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036) oraz art. 5 ust.
5 umowy z dnia 18 lutego 2002 r. o współpracy Policji
i Straży Granicznych, podpisanej między rządem Rze-
czypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej
Niemiec, postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się „Program kursu doskonalenia

zawodowego policjantów Policji niemieckiej
w zakresie zasad użycia środków przymusu bez-

pośredniego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”,
stanowiący załącznik do decyzji.

2. Realizację programu, o którym mowa w ust. 1,
powierza się Szkole Policji w Słupsku.

§ 2
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 Praw-
nego KGP.
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DECYZJA NR 599 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji
do wdrożenia dorobku prawnego Schengen

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

§ 1
1. Decyzja określa zasady zarządzania przygotowa-

niami Policji w celu osiągnięcia pełnej gotowości
do wdrożenia dorobku prawnego Schengen,
zwanymi dalej Przygotowaniami.

2. Zarządzanie Przygotowaniami realizowane jest
poprzez:

1) ustanowienie i realizację Programu przygoto-
wań Policji do wdrożenia dorobku prawnego
Schengen, zwanego dalej Programem, oraz je-
go okresową aktualizację, nie rzadziej niż raz
na pół roku;

2) realizację określonych celów operacyjnych
obejmujących główne obszary przygotowań,
wynikające z dorobku prawnego Schengen;

3) realizację i koordynację określonych zagadnień
przekrojowych wspólnych dla poszczególnych
celów operacyjnych, w szczególności działań w
obszarach tych zagadnień;

4) określanie i realizację projektów oraz wchodzą-
cych w ich skład zadań w ramach poszczegól-
nych celów operacyjnych;

5) powołanie Komitetu Sterującego Przygotowa-
niami oraz wyznaczenie szefów celów opera-
cyjnych, szefów zagadnień przekrojowych, kie-
rowników projektów, kierowników zadań, kie-

rowników samodzielnych przedsięwzięć, od-
powiedzialnych za właściwą realizację zagad-
nień przydzielonych do prowadzenia;

6) bieżącą koordynację całości prac w ramach
Przygotowań, w tym koordynację wykorzysta-
nia środków finansowych;

7) stosowanie ogólnych zasad zarządzania projek-
tami, w szczególności dotyczących planowania
przygotowań, określania oczekiwanych rezulta-
tów, monitorowania postępu prac, kontroli
uzyskiwanych efektów, raportowania, zarzą-
dzania ryzykiem, jakością i zmianami, doku-
mentowania całości prac.

§ 2
1. Całością Przygotowań zarządza Zastępca Komen-

danta Głównego Policji insp. Dariusz Nagański
przy pomocy Szefa Sztabu Koordynacji Przygo-
towań, zwanego dalej Szefem Sztabu.

2. Cele operacyjne oraz zagadnienia przekrojowe
Przygotowań określa załącznik nr 1 do decyzji.

3. W celu koordynacji Przygotowań, w szczególno-
ści w zakresie realizacji celów operacyjnych i za-
gadnień przekrojowych, o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 2 i 3, powołuje się Komitet Sterujący,
zwany dalej Komitetem.

4. Skład Komitetu oraz osoby odpowiedzialne za
realizację celów operacyjnych oraz zagadnień
przekrojowych określa załącznik nr 2 do decyzji.

5. Przewodniczący Komitetu może zmieniać skład
Komitetu.
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6. Zakres obowiązków i uprawnień szefów celów
operacyjnych i szefów zagadnień przekrojowych
określa załącznik nr 3 do decyzji.

7. Komitet koordynuje Przygotowania w szczegól-
ności poprzez:

1) okresowe analizowanie dziedzin i obszarów
wpływających na realizację Przygotowań;

2) określenie założeń do realizacji Programu, o
którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1;

3) planowanie realizacji Programu;
4) wyznaczenie etapów i harmonogramu realiza-

cji Programu;
5) nadzorowanie realizacji Programu na każdym

jego etapie;
6) okresowe analizowanie stopnia osiągnięcia

celów;
7) wprowadzanie korekt i planów usprawnień w

celu realizacji Programu.

§ 3
1. Przewodniczący Komitetu określa szczegółowe

zasady prowadzenia Przygotowań i pracy Komite-
tu.

2. Przewodniczący Komitetu może ustanowić do-
datkowe cele operacyjne i ich szefów, dodatko-
we zagadnienia przekrojowe i ich szefów oraz
określać samodzielne przedsięwzięcia i ich szefów.

§ 4
1. Bieżące prace związane z wykonywaniem zarzą-

dzania Przygotowaniami prowadzi Sztab Koordy-
nacji Przygotowań, którym kieruje Szef Sztabu.

2. Skład Sztabu wyznacza Przewodniczący Komite-
tu na wniosek Szefa Sztabu.

3. Szczegółowe zadania Szefa Sztabu oraz człon-
ków Sztabu określa załącznik nr 4 do decyzji.

§ 5
Realizację celów operacyjnych od CO 4 do CO 7,

wymienionych z załączniku nr 1 do decyzji, szefowie
tych celów uzgadniają pod względem merytorycznym
z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Eugeniuszem Szczerbakiem.

§ 6
Kierownicy komórek organizacyjnych KGP są zo-

bowiązani do udzielenia pomocy Komitetowi, szefom
celów operacyjnych i zagadnień przekrojowych oraz
Sztabowi w zakresie umożliwiającym wykonanie
postanowień decyzji.

§ 7
Przewodniczący Komitetu przedstawia Komendan-

towi Głównemu Policji informację o stanie realizacji
przedsięwzięć – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załączniki do decyzji nr 599
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 listopada 2004 r.

Załącznik nr 1
Cele operacyjne CO:
CO 1 – zapewnienie zgodności prawa z wymaganiami wynikającymi z dorobku prawnego Schengen,
CO 2 – przygotowanie policyjnych systemów informatycznych do współpracy z Systemem Informacyjnym
           Schengen,
CO 3 – gotowość do realizacji zadań przez Biuro SIRENE,
CO 4 – gotowość do realizacji zadań w ramach polityki wizowej i azylowej,
CO 5 – gotowość do działań policyjnych wynikających z dorobku prawnego Schengen (w szczególności:

kontrola policyjna, obserwacja, pościg transgraniczny, europejski nakaz aresztowania, przesyłka niejaw-
nie nadzorowana, zwalczanie przestępczości narkotykowej),

CO 6 – gotowość do międzynarodowej współpracy (w tym wymiana informacji, oficerowie łącznikowi),
CO 7 – gotowość do realizacji zadań w zakresie broni palnej i amunicji.

Zagadnienia przekrojowe ZP:
ZP 1 – system prawny,
ZP 2 – organizacja i kadry,
ZP 3 – szkolenia,
ZP 4 – systemy teleinformatyczne,
ZP 5 – zabezpieczenie logistyczne,
ZP 6 – zabezpieczenie finansowe,
ZP 7 – ochrona danych osobowych.
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Załącznik nr 2
Skład Komitetu Sterującego:

Przewodniczący Komitetu – Zastępca Komendanta Głównego Policji – insp. Dariusz Nagański,
Szef Sztabu – zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP – podinsp. Andrzej Rogalski.

Szefowie celów operacyjnych:

Szef CO 1 − zastępca dyrektora Biura Prawnego KGP – mł. insp. Marek Enerlich,
Szef CO 2 − zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP – kom. Sławomir Rusak,
Szef CO 3 − naczelnik Biura SIRENE w Biurze Współpracy Międzynarodowej Policji − nadkom. Maria Halczyj-Siwecka,
Szef CO 4 − zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – insp. Piotr Murawski,
Szef CO 5 − zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – insp. Jerzy Skrycki,
Szef CO 6 − dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Policji − insp. Marek Wierzbicki,
Szef CO 7 − naczelnik Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Biura Taktyki Zwalczania Prze-

stępczości KGP – mł. insp. Anna Lipińska-Czajkowska.

Szefowie zagadnień przekrojowych:

Szef ZP 1 – p.o. dyrektor Biura Prawnego KGP – insp. Mariusz Róg,
Szef ZP 2 – dyrektor Biura Strategii KGP – insp. Krzysztof Starańczak,
Szef ZP 3 – zastępca dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji – insp. Marek Flis,
Szef ZP 4 – p.o. dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP – mł. insp. Zbigniew Ścisło,
Szef ZP 5 – dyrektor Biura Logistyki Policji KGP – insp. Zbigniew Czapla,
Szef ZP 6 – dyrektor Biura Finansów KGP – insp. Zygmunt Fidos,
Szef ZP 7 – zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji KGP – mł. insp. Roman Berger.

Załącznik nr 3
1. Zakres obowiązków i uprawnień Szefów Celów Operacyjnych:

1) koordynacja i nadzór nad pracami podległych Zespołów projektowych,
2) analizowanie dokumentów wypracowanych przez Zespoły projektowe, zgłaszanie uwag i propozycji,
3) wstępne akceptowanie planów i harmonogramów realizacji zadań oraz planów rzeczowo-finansowych

wypracowanych przez Zespoły projektowe,
4) prezentowanie prac podczas posiedzeń Komitetu i konsultowanie planów z szefami zagadnień przekrojo-

wych,
5) comiesięczny przegląd postępu prac i realizacji zadań wyznaczonych przez Zespoły projektowe,
6) analizowanie problemów i zagrożeń oraz podejmowanie działań mających na celu ich eliminację, w razie

potrzeby w porozumieniu z szefami zagadnień przekrojowych,
7) przedstawianie na forum Komitetu problemów i zagrożeń, których rozwiązanie wymaga udziału przewod-

niczącego Komitetu oraz innych szefów.
2. Zakres obowiązków i uprawnień Szefów zagadnień przekrojowych:

1) nadzór nad pracami prowadzonymi przez podległych merytorycznie członków wszystkich Zespołów pro-
jektowych,

2) analizowanie informacji i dokumentów wypracowywanych przez wszystkie zespoły projektowe i przeka-
zywanie podległym członkom Zespołów projektowych stanowisk i opinii, pozostających we właściwości
merytorycznej szefa zagadnień przekrojowych,

3) analiza dokumentów przedstawianych przez Sztab i członków Zespołu i prezentowanie opinii w trakcie
posiedzeń Komitetu,

4) analizowanie problemów i zagrożeń oraz zgłaszanie koordynatorom przedsięwzięć wniosków, uwag i pro-
pozycji naprawczych,

5) zgłaszanie korekt do – opracowywanych przez Zespoły – planów, pozostających w zakresie właściwości
merytorycznej.

Załącznik nr 4
Zadania Szefa Sztabu:
1) kierowanie pracami Sztabu,
2) nadzór nad zgodnością strategii wdrożenia dorobku prawnego Schengen z krajowymi i europejskimi doku-

mentami strategicznymi i programowymi,
3) nadzór nad opracowaniem planu realizacji Programu,
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4) nadzór nad opracowaniem zbiorczych planów rzeczowo-finansowych, a także materiałów informacyjnych
oraz korespondencji kierownictwa KGP kierowanej do podmiotów zewnętrznych,

5) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi członkami Komitetu,
6) bieżące informowanie o dostępnych środkach pomocowych oraz kryteriach ich przyznawania,
7) nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości,
8) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Komitetu.

Zadania członków Sztabu:
1) udział w pracach zespołów projektowych,
2) opracowanie wzorów planu przedsięwzięć, planów rzeczowo-finansowych oraz wzorów sprawozdań zawie-

rających m.in.:
−  podstawy prawne realizacji zadań,
−  harmonogram realizacji zadań,
−  stan obecny, stan docelowy i potrzeby w danej dziedzinie,
−  wymierne wskaźniki osiągnięcia celów,

3) opracowywanie zbiorczych planów i sprawozdań z postępów prac,
4) opracowywanie materiałów informacyjnych dla przewodniczącego Komitetu i członków Komitetu,
5) wskazywanie Szefowi Sztabu na problemy i zagrożenia w realizacji prac zespołów.
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DECYZJA NR 601 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych
przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji

oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

Na podstawie § 5 ust. 3 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 i Nr 20, poz. 125) oraz art. 36
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
Upoważnia się kierowników komórek organizacyj-

nych Komendy Głównej Policji, o których mowa w
§ 4 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu
Komendy Głównej Policji, do wykonywania określo-
nych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz przepisach wydanych na jej
podstawie zadań administratora danych osobowych,
w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
w policyjnych zbiorach tych danych prowadzonych
w kierowanych przez nich komórkach organizacyj-
nych Komendy Głównej Policji.

                                          
1 Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

zgłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z
2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.

§ 2
Na administratora bezpieczeństwa informacji w Ko-

mendzie Głównej Policji wyznacza się mł. insp. Małgo-
rzatę Wójcicką-Kuropatwę – radcę Zespołu Ochrony
Teleinformatycznej i Danych Osobowych Biura Ochrony
Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej
Policji.

§ 3
Traci moc decyzja nr 297 Komendanta Głównego

Policji z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia
do wykonywania zadań administratora danych osobo-
wych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych
Policji oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa
informacji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 77).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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DECYZJA NR 602 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia zawodowego podstawowego

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, 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 oraz z 2004 r. Nr 177, poz. 1800 i Nr 179,
poz. 1842) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Pilotażowy program szkolenia za-

wodowego podstawowego policjantów”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Ka-
towicach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w
Słupsku.

§ 3
Traci moc:

1) decyzja nr 111 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie programu
szkolenia podstawowego policjantów – część pro-
filowana operacyjno-dochodzeniowa (Dz. Urz.
KGP Nr 10, poz. 50);

2) decyzja nr 285 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu ruchu drogowego
(wersja pilotażowa), (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz.
115);

3) decyzja nr 287 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu operacyjno-docho-
dzeniowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym
(Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 116);

4) decyzja nr 288 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu operacyjno-docho-
dzeniowym w zakresie operacyjno-rozpoznaw-
czym (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 117);

5) decyzja nr 289 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu techniki operacyjnej
w zakresie obserwacja (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz.
118);

6) decyzja nr 290 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu operacyjno-docho-
dzeniowym w zakresie zwalczania przestępczości
gospodarczej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 119);

7) decyzja nr 291 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu techniki operacyjnej
w zakresie kontroli operacyjnej;

8) decyzja nr 292 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów służby wspomagającej (wer-
sja pilotażowa), (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 120);

9) decyzja nr 293 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia zawodowego podsta-
wowego policjantów o profilu prewencyjnym
(wersja pilotażowa), (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz.
121);

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biu-
ra Prawnego KGP.
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142
DECYZJA NR 604 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu uzupełniającego
dla policjantów komórek organizacyjnych ds. werbunków

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, 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 oraz z 2004 r. Nr 177, poz. 1800 i Nr 179,
poz. 1842) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Pilotażowy program kursu uzupeł-

niającego dla policjantów komórek organizacyjnych
ds. werbunków”, stanowiący załącznik 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 Biu-
ra Prawnego KGP.

143
DECYZJA NR 605 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu specjalizacyjnego w zakresie
werbowania i obsługi osobowych źródeł informacji oraz prowadzenia rozpoznania

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, 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 oraz z 2004 r. Nr 177, poz. 1800 i Nr 179,
poz. 1842) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Pilotażowy program kursu specjali-

zacyjnego w zakresie werbowania i obsługi osobo-

wych źródeł informacji oraz prowadzenia rozpozna-
nia”, stanowiący załącznik 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 Biu-
ra Prawnego KGP.
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Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 22

1. Zarządzenie nr 1232/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 1233/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 1234/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 1235/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 1236/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 1237/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 1238/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 1239/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 1240/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 1241/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 1242/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 1243/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 1244/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 1245/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 1246/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 1247/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 1248/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 1249/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 1250/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 1251/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1252/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 1253/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.
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23. Zarządzenie nr 1254/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 1255/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 1256/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 1257/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 1258/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 1259/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 1260/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 1261/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 1262/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 1263/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 1264/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 1265/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 1266/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 1267/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 1268/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 1269/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 1270/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 listopada  2004 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

40. Decyzja nr 560/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej XIV-5.

41. Decyzja nr 572/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej XXI-4.

42. Decyzja nr 573/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej XIV-4.

43. Decyzja nr 574/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 268/BŁiIt/04/JC.

44. Decyzja nr 575/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 286/Ckt/04/BG.

45. Decyzja nr 576/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 130/CLK/04/BP.

46. Decyzja nr 577/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 220/BŁiI/04/JB.

47. Decyzja nr 578/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 252/Cam/04/VM.
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48. Decyzja nr 579/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 266/CLK/04/EM.

49. Decyzja nr 580/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 281/Cmt/04/RS.

50. Decyzja nr 581/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 292/Cmt/04/RS.

51. Decyzja nr 582/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 298/BŁiI/04/EJ.

52. Decyzja nr 583/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 300/Ckt/04/EM.

53. Decyzja nr 584/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 301/Ckt/04/EM.

54. Decyzja nr 585/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 302/BŁiI/04/EJ.

55. Decyzja nr 586/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 303/BŁiI/04/RC.

56. Decyzja nr 587/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 304/Cmt/04/EM.

57. Decyzja nr 588/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 305/Ckt/04/BP.

58. Decyzja nr 589/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie

powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 306/BŁiI/04/BG.

59. Decyzja nr 590/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 307/BŁiI/04/EJ.

60. Decyzja nr 591/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 308/BŁiI/04/BR.

61. Decyzja nr 592/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 310/Cam/04/RS.

62. Decyzja nr 593/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 311/BŁiI/04/BR.

63. Decyzja nr 594/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 313/Cmt/04/HC.

64. Decyzja nr 596/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

65. Decyzja nr 597/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 308/BŁiI/04/JG.

66. Decyzja nr 598/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 312/BŁiI/04/MK.

67. Decyzja nr 600/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 listopada 2004 r. uchylająca de-
cyzję w sprawie powołania zespołu do koordy-
nacji zadań związanych z wykorzystaniem środ-
ków pomocowych przyznanych Policji.

68. Decyzja nr 603/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej I-4.
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