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DECYZJA NR 609 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 listopada 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wzoru i trybu wydawania
przepustki specjalnej „W”

§ 1
 W decyzji nr 120 Komendanta Głównego Policji

z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie wzoru i trybu wy-
dawania przepustki specjalnej „W”, zmienionej decy-
zją nr 211/99 z dnia 18 listopada 1999 r., § 2 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
„§ 2 ust. 1: Zgodę na posiadanie przepustki wydaje
Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości

Komendy Głównej Policji, zwany dalej Dyrektorem
Biura.”.

§ 2
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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DECYZJA NR 613 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 listopada 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia podstawowego policjantów
− część profilowana prewencyjna

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
W decyzji nr 168 Komendanta Głównego Policji

z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia podstawowego policjantów –

część profilowana prewencyjna (Dz. Urz. KGP Nr 15,
poz. 76) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w
Katowicach, Szkole Policji w Słupsku oraz Ośrodkowi
Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
     gen. insp. Leszek Szreder
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DECYZJA NR 626 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie programu pilotażowego kursu specjalizacyjnego dla policjantów
służby kryminalnej z zakresu przestępczości komputerowej – uzyskiwanie informacji z Internetu

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 „Program pilotażowego kursu spe-

cjalizacyjnego dla policjantów służby kryminalnej
z zakresu przestępczości komputerowej – uzyskiwa-

nie informacji z Internetu”, stanowiący załącznik
do decyzji.

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

rzam 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 Praw-
nego KGP.
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DECYZJA NR 640 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia 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
W decyzji nr 602 Komendanta Głównego Policji

z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia
pilotażowego programu szkolenia zawodowego pod-
stawowego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzam „Pilotażowy program szkolenia
zawodowego podstawowego policjantów”, sta-
nowiący załącznik do decyzji.
2. W załączniku, o którym mowa w ust. 1, dodaje
się w bloku tematycznym XIV Wybrane kategorie
przestępstw z Kodeksu Karnego w temacie 5:
Ogólna charakterystyka przestępczości gospodar-
czej i zorganizowanej, tezę 8: Wybrane zagadnienia
związane z handlem ludźmi, natomiast teza 8: Rola
Policji w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości
gospodarczej i zorganizowanej, otrzymuje numer 9.
3. W blokach tematycznych zwiększa się liczbę
godzin zajęć dydaktycznych:
1) I temat 3, teza 1 z 1 godz. do 2 godz.,
2) V temat 3, teza 3 z 2 godz. do 3 godz.,
3) IX temat 2, teza 4 z 4 godz. do 5 godz.,
4) XVII temat 3, teza 3 z 4 godz. do 5 godz.,
5) XVII temat 6, teza 6 z 2 godz. do 3 godz.,
6) XIX temat 2, teza 2 z 2 godz. do 3 godz.”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Traci moc:
1) decyzja nr 111 Komendanta Głównego Policji

z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie progra-
mu szkolenia podstawowego policjantów –
część profilowana operacyjno-dochodzeniowa
(Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 50);

2) decyzja nr 285 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu szkolenia zawodowego
podstawowego 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 wpro-

wadzenia programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów o profilu operacyj-
no-dochodzeniowym w zakresie dochodzenio-
wo-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 pod-
stawowego policjantów o profilu operacyjno-
-dochodzeniowym w zakresie operacyjno-roz-
poznawczym (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 117);

5) decyzja nr 289 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu szkolenia zawodowego
podstawowego 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 wpro-
wadzenia programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów o profilu operacyj-
no-dochodzeniowym 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 wpro-
wadzenia programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów o profilu techniki
operacyjnej w zakresie kontroli operacyjnej;

8) decyzja nr 292 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów służby wspoma-
gającej (wersja 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 pod-
stawowego policjantów o profilu prewencyjnym
(wersja pilotażowa), (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz.
121);

2. Programy szkolenia rozpoczęte na podstawie
decyzji wymienionych w ust. 1 są realizowane
do czasu ich zakończenia.

§ 2
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 644 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego 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 i Nr 20, poz. 122) postanawia
się, co następuje:

§ 1
1. Tworzy się Radę Konsultacyjną Komendanta

Głównego Policji, zwaną dalej „Radą”, w skład
której wchodzą osoby posiadające wybitną wiedzę
w dziedzinach istotnych dla skutecznego funkcjo-
nowania Policji, uznany autorytet w działalności
publicznej oraz są osobiście zainteresowane po-
prawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego.

2. Rada pełni funkcję opiniodawczą, doradczą oraz
konsultacyjną dla Komendanta Głównego Policji.

3. Listę członków Rady stanowi załącznik do decyzji.

§ 2
1. Członków Rady powołuje Komendant Główny Policji

po uprzednim wystosowaniu zaproszenia do udziału
w pracach Rady oraz uzyskaniu deklaracji gotowości
do tego udziału. Udział w pracach Rady ma charak-
ter społeczny, z zastrzeżeniem § 6.

2. Kadencja Rady trwa 2 lata, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkostwo w Radzie ustaje od dnia:

1) przekazania Komendantowi Głównemu Policji
oświadczenia członka Rady o rezygnacji z człon-
kostwa,

2) przekazania członkowi Rady przez Komendanta
Głównego Policji uzasadnionego zawiadomienia
o zakończeniu współpracy.

§ 3
Rada wykonuje następujące zadania:

1) formułuje opinie, udziela konsultacji i doradza w
sprawach związanych z organizacją i działalnością
Policji;

2) udziela Komendantowi Głównemu Policji konsultacji
w związku z podejmowanymi rozstrzygnięciami
o charakterze strategicznym;

3) udziela pomocy koncepcyjnej w przezwyciężaniu
trudności w zakresie efektywnej realizacji ustawo-
wych zadań Policji;

4) inicjuje i wspiera wszelkie formy publicznej i spo-
łecznej dyskusji o sposobach poprawy bezpieczeń-
stwa ludzi i ochrony porządku publicznego oraz sku-
tecznego przeciwdziałania przestępczości;

5) podejmuje przedsięwzięcia mające na celu integrację
społeczną na rzecz akceptacji skutecznej działalności
Policji.

§ 4
1. Rada prowadzi działalność w formie:

1) posiedzeń plenarnych, zwoływanych nie rzadziej
niż raz na sześć miesięcy, w terminach ustalo-
nych przez Komendanta Głównego Policji;

2) zebrań problemowych, odbywanych doraźnie w
terminach ustalonych przez Komendanta Głów-
nego Policji;

3) konsultacji, udzielanych przez poszczególnych
członków Rady, ustnie lub pisemnie, na wniosek
Komendanta Głównego Policji.

2. Członkowie Rady mają równy status i są niezależni
w wyrażaniu opinii i ocen, przedstawianych wnio-
sków i propozycji oraz inicjatyw podejmowanych w
ramach zadań, o których mowa w § 3.

3. W posiedzeniach i zebraniach Rady mogą uczestni-
czyć wyznaczeni lub zaproszeni przez Komendanta
Głównego Policji eksperci w specjalnościach zwią-
zanych z rozpatrywaną problematyką lub inne oso-
by, których obecność została uznana za potrzebną.

§ 5
1. Działalność Rady organizuje Sekretarz Rady.
2. Do pełnienia obowiązków Sekretarza Rady wyzna-

cza się Zastępcę Dyrektora Biura Gabinet Komen-
danta Głównego Policji nadzorującego sprawy z za-
kresu obsługi medialnej Komendanta Głównego Poli-
cji, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz
promocji Policji.

3. Do obowiązków Sekretarza Rady należy:
1) przygotowywanie propozycji tematyki posiedzeń i

zebrań Rady, zatwierdzonych przez Komendanta
Głównego Policji, oraz spraw kierowanych do
konsultacji przez członków Rady;

2) zwoływanie w imieniu Komendanta Głównego
Policji posiedzeń i zebrań Rady;

3) dostarczanie członkom Rady materiałów informa-
cyjnych niezbędnych w działalności Rady, z za-
chowaniem zasad określonych w odrębnych
przepisach;

4) organizacyjna obsługa posiedzeń i zebrań Rady;
5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji

związanej z działalnością Rady.
4. Posiedzeniom i zebraniom Rady przewodniczy Ko-

mendant Główny Policji lub wyznaczony zastępca.
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§ 6
Członkowie Rady oraz eksperci i osoby, o których

mowa w § 4 ust. 3, otrzymują:
1) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia i zebrania

Rady z miejscowości, w których zamieszkują, we-
dług stawek ustalonych dla podróży służbowych;

2) zwrot kosztów wykonania ekspertyz lub innych
opracowań według zasad, stosowanych w umo-
wach zlecenia i umowach o dzieło.

§ 7
1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy

Głównej Policji udzielają członkom Rady niezbędnej
pomocy w związku z działalnością Rady.

2. Obsługę biurową i techniczną Rady zapewnia Dyrek-
tor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz

Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej
Policji, odpowiednio do swoich zakresów działania.

§ 8
Traci moc decyzja nr 91 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia
Komitetu Doradczego Komendanta Głównego Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 37).

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Załącznik do decyzji nr 644
Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r.

Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji

1. prof. Andrzej BAŁANDYNOWICZ – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu War-
szawskiego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,

2. prof. Marek BOJARSKI – Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,
3. prof. Janusz CZAPIŃSKI – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,
4. prof. Krystyna DASZKIEWICZ – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
5. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian DUŚ – Krajowy Duszpasterz Policji,
6. prof. Andrzej GABERLE – Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
7. prof. Zdzisław GALICKI – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Międzyna-

rodowego,
8. prof. Brunon HOŁYST – Uniwersytet Łódzki, Prawo Karne i Kryminalistyka,
9. prof. Krzysztof OPOLSKI – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,

10. prof. Ireneusz KRZEMIŃSKI – Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, Instytut Socjologii Uniwersytetu War-
szawskiego,

11. prof. Jacek KURCZEWSKI – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszaw-
skiego,

12. prof. Andrzej MAREK – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
13. prof. Alojzy NOWAK – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Międzynarodowych Stosun-

ków Gospodarczych,
14. redaktor Janina PARADOWSKA – POLITYKA Spółdzielnia Pracy,
15. redaktor Stanisław PODEMSKI – POLITYKA Spółdzielnia Pracy,
16. prof. Andrzej RZEPLIŃSKI – Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
17. prof. Andrzej RYCHARD – Środkowoeuropejska Fundacja Edukacyjna,
18. Jacek SANTORSKI,
19. prof. Andrzej SIEMASZKO – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości,
20. prof. Tadeusz TOMASZEWSKI – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa

Karnego,
21. prof. Stanisław WALTOŚ – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
22. prof. Józef WÓJCIKIEWICZ – Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
23. prof. Eleonora ZIELIŃSKA – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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WYTYCZNE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji

W celu realizacji postanowień § 1, § 6 i § 32 roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postę-
powania komisji lekarskich podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349
z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1
Postępowanie przed komisjami lekarskimi obej-

muje badania dotyczące:
1) zdolności kandydata do służby w Policji;
2) przydatności do dalszej służby w Policji lub na

zajmowanym stanowisku;
3) uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypad-

kiem lub chorobą pozostającą w związku ze służbą;
4) związku śmierci ze służbą w Policji;
5) udzielenia urlopu zdrowotnego.

§ 2
Umowy na badania z zakresu orzecznictwa lekar-

skiego zawiera się zgodnie z postanowieniami:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 1772);
2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i
trybu postępowania komisji lekarskich podległych
Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79,
poz. 349 z późn. zm.3);

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, z późn. zm.4).

§ 3
Umowy na badania z zakresu orzecznictwa lekar-

skiego zawierają:

                                          
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone

w Dz. U z 1992 r. Nr 83, poz. 425 i z 1995 r. Nr 146,
poz. 712.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537.

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr
113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 200, poz. 1688,
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1189 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz.
1609, Nr 176, poz. 1457, Nr 192, poz. 1873.

4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.
874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i
Nr 123, poz. 1291.

1) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji
uwzględniając:
a) policjantów komend wojewódzkich (Stołecznej)

Policji, komend powiatowych (miejskich, rejo-
nowych) Policji, komisariatów Policji, oddzia-
łów (pododdziałów) prewencji Policji oraz sa-
modzielnych pododdziałów antyterrorystycz-
nych Policji;

b) policjantów komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji, znajdujących się na terenie
działania komendy wojewódzkiej Policji;

c) policjantów grupy stanowisk tymczasowych
Komendy Głównej Policji oraz policjantów po-
zostających w dyspozycji Komendanta Głów-
nego Policji, którzy kierowani są na komisyjne
badania lekarskie zgodnie z miejscem zamiesz-
kania właściwym dla obszaru działania komen-
dy wojewódzkiej Policji;

d) osoby do służby kandydackiej w Oddziale Pre-
wencji Komendy Stołecznej Policji;

e) osoby do służby kandydackiej w Oddziale Pre-
wencji komendy wojewódzkiej Policji;

2) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komen-
danci szkół Policji uwzględniając kadrę oraz słu-
chaczy;

3) Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i
Inspekcji Komendy Głównej Policji w porozumieniu
z Dyrektorem Biura Finansów Komendy Głównej
Policji uwzględniając:
a) Komendanta Głównego Policji i jego zastęp-

ców;
b) policjantów i pracowników Komendy Głównej

Policji, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b;
c) policjantów grupy stanowisk tymczasowych

Komendy Głównej Policji oraz policjantów po-
zostających w dyspozycji Komendanta Głów-
nego Policji.

§ 4
1. W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń fi-

nansowych do karty skierowania, stanowiącej za-
łącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie
właściwości i trybu postępowania komisji lekar-
skich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych, dołącza się wniosek o przeprowadzenie ko-
misyjnych badań lekarskich.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wystawiają
komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Ko-
mendant Wyższej Szkoły Policji, komendanci szkół
Policji, a w Komendzie Głównej Policji dyrektor
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komórki właściwej w sprawach osobowych lub
jego zastępca. Policjantów Komendy Głównej Po-
licji na badania komisyjne w celu orzeczenia
uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem
kierują dyrektorzy biur, prowadzący postępowanie
powypadkowe, lub ich zastępcy.

3. Wnioski dla policjantów komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji znajdujących się na tere-
nie działania komend wojewódzkich Policji wy-
stawia dyrektor komórki właściwej w sprawach
osobowych. Na badania komisyjne w celu orze-
czenia uszczerbku na zdrowiu w związku z wy-
padkiem kierują dyrektorzy biur, prowadzący po-
stępowanie powypadkowe, lub ich zastępcy.

4. Wnioski na komisyjne badania lekarskie podlegają
rejestracji przez osobę upoważnioną przez zawie-
rającego umowę, a w Komendzie Głównej Policji
przez upoważnionego pracownika Biura Ochrony
Informacji Niejawnych i Inspekcji.

5. Wzór wniosku na komisyjne badania lekarskie
określa Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejaw-
nych i Inspekcji Komendy Głównej Policji. Wzór
stanowi załącznik do wytycznych.

§ 5
Jednostki organizacyjne Policji, a w Komendzie

Głównej Policji Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
i Inspekcji, prowadzą ewidencje zarejestrowanych
wniosków na komisyjne badania lekarskie, zrealizo-

wanych badań i wykorzystania środków przeznaczo-
nych na finansowanie medycyny pracy.

§ 6
1. Wyciągi z orzeczeń komisji lekarskich placówki

służby zdrowia przekazują osobom rejestrującym
wnioski, o których mowa w § 4 ust. 4.

2. Po zaewidencjonowaniu wyciągi z orzeczeń komisji
lekarskich przekazywane są do komórek organiza-
cyjnych właściwych w sprawach osobowych.

§ 7
Komendant Stołeczny Policji refunduje komendan-

tom wojewódzkim Policji koszty badań, o których
mowa w § 3 pkt 1 lit. d.

§ 8
Nadzór nad realizacją wytycznych sprawuje Dy-

rektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspek-
cji Komendy Głównej Policji.

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą obowiązującą od dnia 29 października 2004 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załącznik do Wytycznych nr 7
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 listopada 2004 r.

  .........................................
                                                                                                                   (data rejestracji)

Wniosek ważny
30 dni od daty rejestracji

WNIOSEK NR ................................................. / ........ rok

o przeprowadzenie komisyjnych badań i wydanie orzeczenia o:
- zdolności kandydata do służby w Policji
- przydatności funkcjonariusza do dalszej służby w Policji lub na zajmowanym stanow
- uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem lub chorobą pozostającymi w 
- związku śmierci ze służbą w Policji
- potrzebie udzielania urlopu zdrowotnego

(właściwe zakreślić)

Nazwisko i imię ........................................................................ imię ojca ..............

Data urodzenia .....................................................................................................

Adres zamieszkania ...............................................................................................

Stanowisko ..........................................................................................................

Jednostka (komórka) .............................................................................................

Wniosek sporządzono w związku z: .........................................................................

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

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

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

                                                                                                             (pieczęć i podpis k

Uwaga: potwierdzony przez Komisję Lekarską wniosek Zakład Opieki Zdrowotnej MSW
z fakturą płatnikowi, na adres: adres płatnika

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

(pieczęć i podpis upow

PŁATNIK:
jednostka organizacyjna Policji

adres
EKD: 7524

REGON:
NIP:

........................
(pieczęć Kom
...........................
isji Lekarskiej)
isku
związku ze służbą

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ierownika komórki)

iA przekazuje wraz

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

ażnionego pracownika)
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 23

1. Zarządzenie nr 1271/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 1272/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 1273/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 1274/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 1275/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 1276/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 1277/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 1278/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 1279/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 1280/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 1281/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 1282/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 1283/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 1284/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 1285/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 1286/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 1287/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada  2004 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 1288/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 1289/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 1290/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1291/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 1292/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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23. Zarządzenie nr 1293/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 1294/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 1295/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 1296/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 1297/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 1298/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 1299/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 1300/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 1301/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 1302/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 listopada 2004 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 1303/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 1304/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 1305/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 1306/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 1307/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 1308/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 1309/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 1310/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 1311/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 1312/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 1313/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 1314/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 1315/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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46. Zarządzenie nr 1316/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 1317/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 1318/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 1319/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 1320/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 1321/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 1322/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 1323/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 1324/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 1325/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 1326/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 1327/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 1328/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 1329/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 1330/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 1331/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 1332/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 1333/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 1334/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 1335/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 1336/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 1337/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 1338/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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69. Zarządzenie nr 1339/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia  2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 1340/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 1341/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 1342/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 1343/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 1344/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 1345/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 1346/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 1347/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 1348/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 1349/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 1350/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 1351/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 1352/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 1353/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 1354/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 1355/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 1356/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 1357/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 1358/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 1359/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 1360/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 1361/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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92. Zarządzenie nr 1363/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 1364/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 1365/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 1366/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 1367/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 1368/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 1369/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 1370/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 1371/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 1372/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 1373/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

103. Zarządzenie nr 1374/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

104. Zarządzenie nr 1375/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

105. Zarządzenie nr 1376/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

106. Zarządzenie nr 1377/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

107. Zarządzenie nr 1378/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

108. Zarządzenie nr 1379/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

109. Zarządzenie nr 1380/2004 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

110. Decyzja nr 606/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej XIV-3.

111. Decyzja nr 607/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej XIV-4.

112. Decyzja nr 608/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

113. Decyzja nr 610/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji
dokumentów płetwonurkowych i nadania na ich
podstawie kwalifikacji uprawniających do wyko-
nywania prac podwodnych przez policjantów.

114. Decyzja nr 611/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

115. Decyzja nr 612/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania zespołu do spraw
ujednolicenia systemu szkoleń z języka angiel-
skiego w Policji oraz opracowania i standaryza-
cji testów egzaminacyjnych z języka angiel-
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skiego, dostosowanych do wymogów Unii Eu-
ropejskiej określonych w dokumencie Council
of Europe „European Framework of Reference
for Languages”, potwierdzających kwalifikacje
językowe polskich policjantów.

116. Decyzja nr 614/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 314/Ckt/04/BG.

117. Decyzja nr 615/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 319/Cmt/04/EM.

118. Decyzja nr 616/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 317/Cmt/04/RS.

119. Decyzja nr 617/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 282/BŁiI/04/JK.

120. Decyzja nr 618/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 318/BŁiI/04/HC.

121. Decyzja nr 619/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 274/BŁiI/04/JK.

122. Decyzja nr 620/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 315/Cam/04/JUK.

123. Decyzja nr 622/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania Zespołu Zadaniowego do przygotowania
wizyty przedstawicieli Unii Europejskiej oceniają-
cej stopień przygotowania Polski do rozpoznawa-
nia i zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

124. Decyzja nr 623/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 322/BŁiI/04/JK.

125. Decyzja nr 624/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 321/BŁiI/04/JK.

126. Decyzja nr 625/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 320/Cmt/04/RS.

127. Decyzja nr 627/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania umowy ser-
wisowej z firmą MACRO-SYSTEM.

128. Decyzja nr 628/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 288/BŁiI/04/RC.

129. Decyzja nr 629/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 324/BŁiI/04/RC.

130. Decyzja nr 630/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu do koordynacji przedsięwzięć w
zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi.

131. Decyzja nr 631/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 323/BŁiI/04/HC.

132. Decyzja nr 632/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 326/Cmt/04/HC.

133. Decyzja nr 633/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 329/Ckt/04/BP.

134. Decyzja nr 634/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 328/Ckt/04/EM.

135. Decyzja nr 635/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 327/BŁiI/04/RS.

136. Decyzja nr 636/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca de-
cyzję Komendanta Głównego Policji w sprawie
upoważnienia do wydawania decyzji w spra-
wach gospodarki mieszkaniowej.

137. Decyzja nr 637/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu szko-
lenia zawodowego podstawowego policjantów.

138. Decyzja nr 638/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej XVIII-3.

139. Decyzja nr 639/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania założeń funk-
cjonowania elektronicznego systemu ewidencji
kandydatów do służby w Policji.

140. Decyzja nr 641/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania zespołu do realizacji zadań związanych
z przygotowaniem zabezpieczenia III Szczytu
Rady Europy organizowanego w dniach 16-17
maja 2005 r. w Warszawie.
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141. Decyzja nr 642/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 331/BŁiI/04/JC.

142. Decyzja nr 643/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 330/Cam/04/JG.
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