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150
ZARZĄDZENIE NR 1381 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania służbowej
pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa”

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 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 172, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr
210, poz. 2135.

§ 1
Zarządzenie określa:

1) tryb, zasady i warunki przyznawania policjantowi
na wyposażenie służbowej pałki wielofunkcyjnej
typu „Tonfa”, zwanej dalej „pałką typu „Tonfa”;

2) zakres oraz zasady przeprowadzania egzaminu, od
którego uzależnione jest wyposażenie policjanta w
pałkę typu „Tonfa”, a także tryb pracy komisji
przeprowadzającej ten egzamin;

3) sposób uzyskiwania przez policjantów uprawnień
do samodzielnego prowadzenia zajęć i egzamino-
wania policjantów w zakresie taktyki i technik in-
terwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu
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„Tonfa” oraz okresowego potwierdzania przez
nich tych uprawnień;

4) tryb i zasady potwierdzania uprawnień dotyczą-
cych użytkowania pałki typu „Tonfa”.

§ 2
1. Z wnioskiem o wyposażenie policjanta w pałkę

typu „Tonfa” występuje kierownik komórki orga-
nizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

2. Na policjanta pełniącego służbę w komisariacie
oraz w komisariacie specjalistycznym Policji z
wnioskiem występuje komendant komisariatu.

3. Wniosek akceptuje kierownik jednostki organiza-
cyjnej Policji, któremu podlega kierownik lub ko-
mendant, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Wniosek przechowuje komórka organizacyjna Po-
licji właściwa w sprawach wyposażenia policjan-
tów w środki przymusu bezpośredniego.

5. Wzór wniosku o wyposażenie policjanta w pałkę
typu „Tonfa” określa załącznik do zarządzenia.

§ 3
Wyposażenie policjanta w pałkę typu „Tonfa” na-

stępuje po złożeniu egzaminu z zakresu przypadków
oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów
pałek służbowych, a także praktycznych umiejętności
w posługiwaniu się tą pałką, zwanego dalej „egzami-
nem”.

§ 4
1. Egzamin prowadzi trzyosobowa komisja egzami-

nacyjna powoływana odpowiednio przez Komen-
danta Głównego Policji, komendantów wojewódz-
kich (Stołecznego) Policji, Komendanta Wyższej
Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyj-
nych.

2. W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w
ust. 1, wchodzi:
1) przewodniczący;
2) dwóch policjantów posiadających uprawnienia

do samodzielnego prowadzenia zajęć oraz eg-
zaminowania policjantów w zakresie taktyki i
technik interwencji i umiejętności posługiwania
się pałką typu „Tonfa”.

3. W przypadku trudności w skompletowaniu komisji
egzaminacyjnej, do czasu przygotowania policjan-
tów spełniających warunki, o których mowa w
ust. 2 pkt 2, Komendant Główny Policji oraz ko-
mendant wojewódzki (Stołeczny) Policji powołują-
cy komisję, może zwrócić się do Komendanta
Wyższej Szkoły Policji albo do komendanta szkoły
policyjnej o delegowanie do pracy w komisji
przedstawiciela szkoły posiadającego wymagane
uprawnienia.

4. W pracy komisji egzaminacyjnej może uczestni-
czyć, jako obserwator, przedstawiciel związku
zawodowego policjantów.

§ 5
1. Komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy

w jednostkach organizacyjnych Policji.
2. Dopuszczenie policjanta do egzaminu następuje na

podstawie załączonej do wniosku potwierdzonej
kopii:
1) świadectwa zawodowego lub zaświadczenia o

ukończeniu w Policji:
a) szkolenia zawodowego, którego realizację

rozpoczęto po 13 maja 1996 r.,
b) kursu doskonalenia zawodowego w zakresie

taktyki i technik interwencji i umiejętności
posługiwania się pałką typu „Tonfa”, albo

2) innego dokumentu potwierdzającego nabycie
umiejętności w posługiwaniu się pałką typu
„Tonfa”.

3. Komisja egzaminacyjna odnotowuje wynik egza-
minu na wniosku oraz w prowadzonym rejestrze.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, powinien za-
wierać, w szczególności:
1) stopnie policyjne, nazwiska i imiona policjan-

tów przystępujących do egzaminu, imiona ich
ojców oraz numery identyfikacyjne;

2) nazwy jednostek organizacyjnych, w których
policjanci pełnią służbę;

3) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
4) wyniki egzaminu;
5) podpis przewodniczącego komisji.

§ 6
1. Przygotowanie policjantów, w tym nauczycieli

policyjnych, do samodzielnego prowadzenia zajęć
i egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i
technik interwencji i umiejętności posługiwania się
pałką typu „Tonfa” następuje na kursach:
1) specjalistycznych instruktorów organizowa-

nych i prowadzonych na zasadach określonych
w przepisach w sprawie kwalifikacji, stopni i
tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fi-
zycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich
uzyskiwania;

2) doskonalenia zawodowego organizowanych i
prowadzonych przez Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie.

2. Przygotowanie policjantów, z wyłączeniem na-
uczycieli policyjnych, za zgodą Komendanta
Głównego Policji, może następować na kursach
organizowanych i prowadzonych również przez
inne szkoły policyjne.

3. Absolwenci kursów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
oraz w ust. 2, otrzymują świadectwo według
wzoru określonego w przepisach w sprawie do-
skonalenia zawodowego policjantów, na którym
po wyniku, z jakim policjant ukończył kurs, wpi-
suje się wyrazy „i może samodzielnie prowadzić
zajęcia oraz egzaminować policjantów w zakresie
taktyki i technik interwencji i umiejętności posłu-
giwania się pałką typu „Tonfa”.
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4. Rejestr wydanych świadectw, uzupełnionych wpi-
sem, o którym mowa w ust. 3, prowadzi Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkoła policyj-
na organizująca i prowadząca przygotowanie poli-
cjantów w zakresie wymienionym w ust. 1.

§ 7
1. Policjanci uprawnieni do samodzielnego prowa-

dzenia zajęć oraz egzaminowania policjantów w
zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności
posługiwania się pałką typu „Tonfa” na podstawie
świadectwa, o którym mowa w § 6 ust. 3, zobo-
wiązani są do potwierdzania swoich uprawnień co
trzy lata.

2. Potwierdzenie uprawnień następuje w drodze eg-
zaminu składanego przed komisją, powoływaną
przez komendanta szkoły policyjnej wydającej
świadectwo, o którym mowa w § 6 ust. 3.

3. Nauczyciele policyjni potwierdzają uprawnienia
przed komisją powoływaną przez Komendanta
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

4. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego
uprawnienia stanowi podstawę do wydania kolej-
nego świadectwa uzupełnionego wpisem, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 3.

§ 8
1. Obowiązek  potwierdzania uprawnień, o którym

mowa w § 7 ust. 1, dotyczy także policjantów,
którym przydzielono na wyposażenie pałkę typu
„Tonfa”.

2. Potwierdzenie uprawnień w drodze egzaminu na-
stępuje na podstawie skierowania kierownika lub
komendanta, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

3. Potwierdzenia uprawnień dokonuje komisja egza-
minacyjna, o której mowa w § 4.

4. Wynik potwierdzenia uprawnień komisja odnoto-
wuje w rejestrze, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4.

5. O wyniku potwierdzenia uprawnień komisja egza-
minacyjna informuje kierownika jednostki organi-
zacyjnej Policji, który akceptował wniosek.

6. Informacja o niepotwierdzeniu uprawnień jest wy-
korzystywana w opiniowaniu służbowym i może
stanowić podstawę do skierowania policjanta na
kurs doskonalenia zawodowego z zakresu, o któ-
rym mowa w § 6 ust. 1, lub do cofnięcia wniosku
o wyposażenie policjanta w pałkę typu „Tonfa”.

7. Cofnięcie wniosku polega na jego zwróceniu kie-
rownikowi, o którym mowa w ust. 5.

§ 9
1. Zachowują ważność decyzje o wyposażeniu poli-

cjantów w pałkę typu „Tonfa”, podjęte na pod-
stawie przepisów dotychczasowych.

2. W stosunku do policjantów, o których mowa w
ust. 1, trzyletnie okresy potwierdzania uprawnień
liczy się od daty wyposażenia w pałkę typu „Tonfa”.

§ 10
Tracą moc przepisy § 6 i § 7 zarządzenia nr 7/96

Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 1996 r.
w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pałki
wielofunkcyjnej typu „Tonfa”

§ 11
 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załącznik do zarządzenia nr 1381
Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r.

.........................................                                                                              ......................................
            (Nazwa jednostki)                                                                                                                                              (Miejscowość, data)

L. dz. ...............................
....................................................
       (Nazwa komórki organizacyjnej do której

....................................................
                adresowany jest wniosek)

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

WNIOSEK W WYPOSAŻENIE POLICJANTA W PAŁKĘ TYPU „TONFA”

.............................................................................................................................................................
(stopień, nazwisko i imię, imię ojca, numer identyfikacyjny policjanta)

.............................................................................................................................................................
(stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej)

„Akceptuję”

..............................................                                                            ..................................................
    (podpis i pieczęć kierownika jednostki                                                                                                      (podpis i pieczęć przełożonego uprawnionego
           organizacyjnej Policji)                                                                                                                                     do złożenia wniosku)

STANOWISKO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Stwierdza się, że ww. policjant złożył z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu przypadków oraz warunków
i sposobów  użycia przez policjantów pałek służbowych oraz praktycznych umiejętności w posługiwaniu się
pałką typu „Tonfa”.

..............................................                                                           ....................................................
    (miejscowość i data złożenia egzaminu)                                                                                             (stopnie, imiona i nazwiska oraz podpisy członków
                                                                                                                                                                           komisji egzaminacyjnej)

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

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

POTWIERDZENIE WYPOSAŻENIA POLICJANTA W PAŁKĘ TYPU „TONFA”

Znane są mi zasady potwierdzania uprawnień
do posługiwania się pałką typu „Tonfa”

..............................................
       (podpis osoby wydającej pałkę)

..............................................
                                                                                                                                                               (podpis policjanta otrzymującego pałkę)
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151
ZARZĄDZENIE NR 1401 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie utworzenia w Komendzie Głównej Policji Centrum Operacyjnego
Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 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 w zw. z § 6 zarządzenia Nr 25 Komendan-
ta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania ko-
mend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji (Dz. Urz. KGP 2003 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 22, poz. 127
oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 44) postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję zespół o nazwie Centrum Operacyjne Ko-

mendanta Głównego Policji, zwany dalej Centrum.
2. Centrum podlega kierownikowi komórki organiza-

cyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.
3. Centrum podejmuje działania:

1) na polecenie dowódcy operacji policyjnej za-
rządzonej przez Komendanta Głównego Policji,
na podstawie odrębnych przepisów;

2) na polecenie kierownika komórki organizacyjnej
KGP właściwej do spraw sztabowych w celu
monitorowania sytuacji i prowadzonych działań
w warunkach niewymagających powołania
Sztabu Komendy Głównej Policji.

4. Obsadę Centrum stanowią:
1) kierownicy zmian;
2) oficerowie merytoryczni.

5. Obsadę Centrum wyznacza kierownik komórki orga-
nizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.

6. Obsadę Centrum można zwiększyć o:
1) oficerów innych jednostek Policji;
2) pracowników obsługi informatycznej i tech-

niczno-biurowej;
3) inne osoby, których obecność ze względu na

posiadane przez nich umiejętności lub wiedzę
jest niezbędna.

7. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie kraju kierownik komórki or-
ganizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych
może wprowadzić dyżury dla obsady Centrum.

8. W warunkach, o których mowa w ust. 7, obsada
Centrum zobowiązana jest do stawienia się do
służby w Centrum w trybie alarmowym.

§ 2
1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy

Głównej Policji zobowiązani są do delegowania do

służby w Centrum oficerów merytorycznych,
względnie innych osób, stosownie do potrzeb
określonych przez kierownika komórki organiza-
cyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.

2. Dyrektorzy komórek zaopatrujących KGP udzielą
niezbędnej pomocy związanej z wyposażeniem
i funkcjonowaniem Centrum.

3. Szkolenie obsady Centrum zapewni kierownik
komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw
sztabowych.

4. Policjanci, o których mowa w ust. 1, po ukończe-
niu szkolenia wymienionego w ust. 3 oraz zakwa-
lifikowaniu i wyznaczeniu do obsady Centrum
otrzymują, na wniosek kierownika komórki organi-
zacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych,
dodatek służbowy na czas określony zwiększony:
1) dla osób pełniących funkcję kierowników zmian

– o kwotę stanowiącą 20% kwoty bazowej dla
policjantów nieobjętych ubezpieczeniem emery-
talnym i rentowym;

2) dla oficerów merytorycznych – o kwotę stanowią-
cą 15% kwoty bazowej dla policjantów nieobjętych
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

5. Osoby wyznaczone do obsady Centrum zobowią-
zane są do samodzielnego podwyższania kwalifi-
kacji z zakresu pracy sztabowej, znajomości prze-
pisów i procedur działania Policji w sytuacjach
kryzysowych oraz obsługi środków łączności
i systemów informatycznych.

6. Zapotrzebowanie Centrum w zakresie materiało-
wo-technicznym realizują komórki zaopatrujące
KGP niezależnie od należności przysługujących dla
Głównego Sztabu Policji KGP.

§ 3
Regulamin Centrum Operacyjnego Komendanta

Głównego Policji − stanowi załącznik do decyzji.

§ 4
Traci moc zarządzenie nr 25 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie
Regulaminu Technicznego Ośrodka Kierowania Ko-
mendy Głównej Policji.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
     gen. insp. Leszek Szreder
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Załącznik do zarządzenia nr 1401
Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 grudnia 2004 r.

REGULAMIN
CENTRUM OPERACYJNEGO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

I. ZADANIA CENTRUM

Zadaniem Centrum jest:
1) systematyczne analizowanie uzyskiwanych informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz aktu-

alizowanie danych o siłach i środkach policyjnych wykorzystywanych do działań,
2) ocena sytuacji i kalkulacja sił niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) przyjmowanie meldunków o wydarzeniach, realizowanych przedsięwzięciach i podjętych decyzjach,
4) weryfikacja zapotrzebowań na siły i środki zgłaszanych przez komendy wojewódzkie Policji,
5) opracowywanie projektów decyzji, postanowień oraz innych dokumentów, w szczególności dotyczących wyko-

nywania zadań oraz użycia sił,
6) zapewnienie właściwego obiegu informacji,
7) przekazywanie właściwym adresatom do wykonania decyzji, podjętych przez kierowników KGP,
8) współdziałanie z innymi zaangażowanymi instytucjami pozapolicyjnymi,
9) prowadzenie dokumentacji rejestrującej przebieg działań.

II. SŁUŻBA W CENTRUM OPERACYJNYM KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

1. Policjantom kierowanym do służby w Centrum udziela się instruktażu. W zależności od przyczyn uruchomienia
Centrum instruktażu udzielają:
1) w przypadku powołania Sztabu:

a) dowódca operacji lub osoba przez niego upoważniona,
b) Szef Sztabu lub jego zastępca;

2) gdy Sztab nie jest powoływany – kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych lub
osoba przez niego upoważniona.

2. Instruktaż powinien zawierać w szczególności następujące elementy:
1) cel podejmowanych działań,
2) źródła i sposoby pozyskiwania informacji oraz priorytety do analizy sytuacji; zasady obiegu informacji, w tym

formę, zawartość i terminy składania meldunków,
3) współdziałanie z innymi podmiotami zaangażowanymi w działaniach,
4) harmonogram służby oraz zasady przekazywania obowiązków służbowych przez poszczególne zmiany.

3. Policjanci skierowani do służby w Centrum pełnią ją w systemie zmianowym.
4. Czas pracy jednej zmiany wynosi 12 godzin, a wymiana zmian następuje w godzinach określonych przez kie-

rownika komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych.
5. Osoby wyznaczone do służby w Centrum mają obowiązek informować kierownika komórki organizacyjnej KGP

właściwej do spraw sztabowych lub osobę przez niego upoważnioną o przeszkodach uniemożliwiających im
podjęcie służby.

III. OBOWIĄZKI OBSADY CENTRUM

1. Obsada Centrum zobowiązana jest do stawienia się 30 minut przed rozpoczęciem służby w Centrum.
2. Do obowiązków obsady Centrum należy w szczególności:

1) zapoznanie się z:
a) aktualną sytuacją związaną z działaniami, w związku z którymi zostało powołane Centrum oraz z wydarze-

niami zaistniałymi od zakończenia swojej poprzedniej służby,
b) doraźnymi poleceniami przełożonych;

2) przejęcie spraw znajdujących się w realizacji,
3) przejęcie wyposażenia i dokumentacji znajdującej się w Centrum,
4) sprawdzenie funkcjonowania środków łączności i urządzeń informatycznych przed przyjęciem służby,
5) wykonywanie innych poleceń kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych lub

upoważnionej osoby.
3. Kierownik zmiany jest przełożonym osób wyznaczonych do pracy na jego zmianie. Do jego obowiązków należy w

szczególności:
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1) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
2) przestrzeganie terminowości oraz rzetelności opracowywania meldunków, sprawozdań oraz innych dokumen-

tów,
3) meldowanie dyżurującemu przedstawicielowi kierownictwa KGP albo wskazanej osobie o przyjęciu i przebiegu

służby,
4) utrzymanie bieżącego kontaktu z kierownictwem KGP i szefem sztabu dowódcy operacji,
5) współuczestniczenie w opracowaniu raportu końcowego z prowadzonych działań.

4. Do obowiązków oficerów merytorycznych Centrum należy w szczególności:
1) bezzwłoczne stawienie się do służby w Centrum na wezwanie kierownika komórki organizacyjnej KGP wła-
ściwej do spraw sztabowych lub zgodnie z grafikiem służby,

2) zapewnienie ciągłości funkcjonowania Centrum, według grafiku zatwierdzonego przez kierownika komórki or-
ganizacyjnej KGP właściwej do spraw sztabowych,

3) utrzymanie bieżącego kontaktu ze służbami dyżurnymi (sztabami) jednostek organizacyjnych Policji oraz
współdziałających instytucji pozapolicyjnych,

4) prowadzenie książki przebiegu służby, w której w szczególności odnotowuje się:
a) polecenia do wykonania przekazane przez pracowników zmiany poprzedzającej,
b) polecenia bieżące,
c) ważne informacje dotyczące realizowanych działań;

5) sporządzanie innych dokumentów (np.: meldunków, map, zestawień, szkiców sytuacyjnych, notatek).

152
DECYZJA NR 652 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego w ramach doskonalenia zawodowego
z zakresu posługiwania się bronią gładkolufową kal. 12/76 i użycia pocisków niepenetracyjnych

przez pododdział Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 581) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalizacyjnego

w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu po-
sługiwania się bronią gładkolufową kal. 12/76 i uży-
cia pocisków niepenetracyjnych przez pododdział
Policji”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
1. Szkolenie prowadzi się w oddziałach prewencji

Policji i samodzielnych pooddziałach prewencji
Policji.

2. W jednostkach, o których mowa w ust. 1, prowa-
dzi się także szkolenie na potrzeby innych jedno-

                                          
1 Zmiany do ustawy powołanej w przypisie opublikowane
zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz.
676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz.
996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz.
1688, 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 172, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz.
2135.

stek, formujących nieetatowe oddziały i podod-
działy Policji.

§ 3
1. Dowódcy oddziałów prewencji Policji (samodziel-

nych pododdziałów prewencji Policji) wprowadzą do
planów doskonalenia zawodowego jednostek zmia-
ny wynikające z programu.

2. Pierwsza edycja szkolenia, którą należy objąć poli-
cjantów OPP (SPPP) wyznaczonych w skład podod-
działów wyposażonych w broń gładkolufową i poci-
ski niepenetracyjne, zostanie przeprowadzona od
dnia 1 marca 2005 r.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji,
do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej
Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 659 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji ręcznych miotaczy pieprzu − Bodyguard LE-10

W związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada
2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 14, poz. 139) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się na uzbrojenie Policji ręczne miota-

cze pieprzu – Bodyguard LE-10.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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

Komendy Głównej Policji nr 24

1. Zarządzenie nr 1382/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 1383/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej

3. Zarządzenie nr 1384/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 1385/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 1386/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 1387/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 1388/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 1389/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 1390/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 1391/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 1392/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 1393/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 1394/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 1395/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 1396/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
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16. Zarządzenie nr 1397/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 1398/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia  2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 1399pf/2004 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 grudnia  2004 r. zmieniające za-
rządzenie w sprawie metod prowadzenia przez Poli-
cję współpracy z osobowymi źródłami informacji,
obserwacji i wykorzystywania obiektów specjal-
nych oraz form wykonywania czynności operacyj-
no-rozpoznawczych.

19. Zarządzenie nr 1400/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 1402/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1403/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 1404/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 1405/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 1406/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 1407/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 1408/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 1409/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 1410/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 1411/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 1412/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 1413/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 1414/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 1415/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 1416/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 1417/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 1418/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 1419/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 1420/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 1421/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
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40. Zarządzenie nr 1422/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 1423/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 1424/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 1431/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych – bilingów telefonicznych i ustaleń abonentów
telefonów.

44. Zarządzenie nr 1432/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 1433/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 1434/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 1435/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 1436/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 1437/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 1438/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 1439/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 1440/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 1441/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 1442/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 1443/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 1444/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 1445/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 1446/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 1447/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 1448/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 1449/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 1450/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 1451/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
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64. Zarządzenie nr 1452/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 1453/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 1454/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 1455/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 1456/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 1457/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 1458/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 1459/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 1460/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 1461/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 1462/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 1463/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 1464/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 1465/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 1466/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 1467/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 1468/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 1469/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 1470/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 1471/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 1472/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 1473/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 1474/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

87. Decyzja nr 646/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia
do wydawania opinii w zakresie siedzib komend
Straży Ochrony Kolei.
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88. Decyzja nr 647/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

89. Decyzja nr 648/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

90. Decyzja nr 649/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
332/Cam/04/JUK.

91. Decyzja nr 650/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
325/Cmt/04/HC.

92. Decyzja nr 651/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania projektu rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji, regu-
lującego przetwarzanie danych osobowych w zbio-
rach operacyjnych oraz projektu zarządzenia Ko-
mendanta Głównego Policji, regulującego metody i
formy zakładania oraz prowadzenia w Policji zbio-
rów informacji.

93. Decyzja nr 653/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie powołania
grupy operacyjno-śledczej I-1.

94. Decyzja nr 654/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 grudnia  2004 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do zawarcia umowy w imieniu
Komendanta Głównego Policji.

95. Decyzja nr 655/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 grudnia  2004 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej oceniającej przebieg i wyniki
służby przygotowawczej w służbie cywilnej w Ko-
mendzie Głównej Policji.

96. Decyzja nr 656/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 grudnia  2004 r. w sprawie powołania
zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji robót w
lokalu nr 5 przy ul. Rozbrat 28/30 w Warszawie
oraz weryfikacji kosztorysów.

97. Decyzja nr 657/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
339/BF/04/BP.

98. Decyzja nr 658/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
335/Ckt/04/EM.

99. Decyzja nr 660/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie rozwiązania
grupy operacyjno-śledczej.

100. Decyzja nr 661/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania wzoru kwestionariusza dla
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby.

101. Decyzja nr 662/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia
do podpisywania zaświadczeń o przebiegu służby i
zatrudnienia w resorcie spraw wewnętrznych i ad-
ministracji dla celów emerytalnych policjantów
zwolnionych ze służby.

102. Decyzja nr 665/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

103. Decyzja nr 666/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

104. Decyzja nr 667/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie rozwiązania
grupy operacyjno-śledczej.

105. Decyzja nr 668/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowa-
dzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

106. Decyzja nr 669/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
341/BŁiI/04/JG.

Wydawca: Komenda Główna Policji
Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150,

tel. wew. 133-85, 125-48, 147-49, fax 130-97
Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

05-121 Legionowo 3, ul. Zegrzyńska 121, tel. 604-31-66, 604-33-72

Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121

Zam. nr 3/2005, nakład: 2100 egz.                                                ISSN 1642-0888                                             Cena brutto: 3,65 zł


