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Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego
Komendy Głównej Policji

Rok 2004 (numery od 1 do 24, poz. od 1 do 153)

Warszawa, dnia 23 marca 2005 r.

A

Administrator danych osobowych

Nr 14, poz. 77
Upoważnienie do wykonywania zadań administratora
danych osobowych przetwarzanych w jednostkach
organizacyjnych Policji oraz wyznaczenie administra-
tora bezpieczeństwa informacji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 22, poz. 140
Upoważnienie do wykonywania zadań administratora
danych osobowych przetwarzanych w komórkach
organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz wy-
znaczenie administratora bezpieczeństwa informacji
(Patrz: upoważnienia)

Alkohol

Nr 9, poz. 40
Badania na zawartość w organizmie alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu
(Patrz: badania)

Analitycy kryminalni

Nr 6, poz. 26
Określenie procedury typowania i selekcji kandyda-
tów na analityków kryminalnych w Policji

Nr 14, poz. 73
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia procedury
typowania i selekcji kandydatów na analityków kry-
minalnych

Analiza kryminalna

Nr 10, poz. 51
Założenie oraz zasady prowadzenia centralnego zbio-
ru informacji dla potrzeb analizy kryminalnej
(Patrz: centralny zbiór informacji)

Nr 20, poz. 124
Stosowanie przez Policję analizy kryminalnej

Aneks

Nr 15, poz. 94
Aneks z dnia 21 lipca 2004 r. do Porozumienia
nr BWS2-780-450/03 zawartego w dniu 8 grudnia 2003 r.

B

Badania

Nr 9, poz. 40
Badania na zawartość w organizmie alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu
(Patrz: alkohol)

BHP

Nr 16, poz. 98
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służ-
by oraz organizacja służby bhp w Policji

Biblioteka Doskonalenia Zawodowego

Nr 19, poz. 118
Zmiana decyzji w sprawie powołania Kolegium Re-
dakcyjnego serii wydawniczej „Biblioteka Doskonale-
nia Zawodowego”

Broń

Nr 6, poz. 25
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji miotacza wody
„AW-6000”
(Patrz: uzbrojenie)

Nr 8, poz. 37
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji: granatów aku-
stycznych P I oraz akustyczno-gazowych P II
(Patrz: uzbrojenie)

Nr 10, poz. 45
Wzory i typy wprowadzanej na uzbrojenie Policji bro-
ni gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz
SDASS IMPERATOR kal. 12/76
(Patrz: uzbrojenie)

Nr 14, poz. 78
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: rejestry, uzbrojenie)
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Nr 16, poz. 95
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i użytkowania broni palnej przez poli-
cjantów

Nr 24, poz. 153
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji ręcznych miota-
czy pieprzu – Bodyguard LE-10
(Patrz: uzbrojenie)

C

Centralny zbiór informacji

Nr 10, poz. 51
Założenie oraz zasady prowadzenia centralnego zbio-
ru informacji dla potrzeb analizy kryminalnej
(Patrz: analiza kryminalna)

D

Dowody rzeczowe

Nr 14, poz. 71
Zmiana zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia
do użytku służbowego instrukcji postępowania z do-
wodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań
w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich
ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań

Doskonalenie zawodowe policjantów

Nr 11, poz. 52
Program kursu specjalizacyjnego dla organizatorów
doskonalenia zawodowego
(Patrz: szkolnictwo)

Działania pościgowe

Nr 17, poz. 107
Organizowanie i prowadzenie przez Policję działań
pościgowych

Dzielnicowy

Nr 4, poz. 18
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania zadań przez dzielnicowego i kierownika re-
wiru dzielnicowych
(Patrz: rewir dzielnicowych)

E

Egzaminy

Nr 15, poz. 85
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla poli-
cjantów – kandydatów do służby w VIII rotacji Pol-
skiej Jednostki Specjalnej Policji (PJSP), przewidy-
wanej do udziału w misji pokojowej Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych w Kosowie w okresie od grudnia
2004 r. do czerwca 2005 r.
(Patrz: służba)

Ekspertyzy kryminalistyczne

Nr 2, poz. 5
Nadawanie i weryfikacja uprawnień do wykonywania
w Policji  ekspertyz kryminalistycznych
(Patrz: uprawnienia)

Etyka zawodowa policjanta

Nr 1, poz. 3
„Zasady etyki zawodowej policjanta”

F

Finanse

Nr 2, poz. 11
Planowanie środków finansowych na eksploatację w
Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2004 r.
(Patrz: pojazdy Policji)

Nr 2, poz. 15
Ustalenie limitów finansowych na zakup zastawy
stołowej na wyposażenie sekretariatów obsługują-
cych kierowników jednostek (komórek) organizacyj-
nych Policji

Nr 4, poz. 20
Zmiana decyzji w sprawie ustalania stawek odpłatno-
ści za użycie statków powietrznych lotnictwa poli-
cyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych
(Patrz: lotnictwo policyjne)

Nr 11, poz. 57
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2004 r.
(Patrz: obwieszczenie, uposażenie)

Nr 16, poz. 99
Zmiana decyzji w sprawie realizacji w Komendzie
Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowa-
dzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki
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Nr 16, poz. 100
Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składek odpłat-
ności za używanie statków powietrznych lotnictwa
policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych
(Patrz: lotnictwo policyjne)

Immunitet

Nr 9, poz. 43
Postępowanie policjantów wobec osób korzystających
z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsu-
larnych oraz osób korzystających z immunitetów krajowych

Informacja kryminalna

Nr 19, poz. 121
Przekazywanie informacji kryminalnych do Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych oraz szczegółowe
zasady uzyskiwania przez policjantów i pracowników
Policji informacji kryminalnych z Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnych

Informacja prawna

Nr 21, poz. 131
Metody i formy wykonywania w Policji zadań w za-
kresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej
(Patrz: legislacja, pomoc prawna)

Informacje niejawne

Nr 15, poz. 92
Zmiana wytycznych w sprawie ochrony informacji nie-
jawnych w toku prowadzenia przez Policję postępowań o
udzielenie zamówień publicznych i wykonywania umów
(Patrz: zamówienia publiczne)

Nr 17, poz. 109
Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych

Inwestycje

Nr 9, poz. 42
Planowanie inwestycji w jednostkach organizacyj-
nych Policji

K

Klauzula tajności

Nr 19, poz. 119
Dostosowanie dotychczasowych klauzul na wypełnio-
nych formularzach zapytania o osobę Mkr-1 i Pkr-1 oraz
wydrukach ze Zintegrowanego Systemu Informacyjne-
go Policji, będących odpowiedzią na pytania zadane na
tych formularzach, wytworzonych w okresie od
10.05.1990 r. do 19.06.2002 r. do klauzul wynikają-

cych z ustawy o ochronie informacji niejawnych

Komendy, komisariaty i inne jednostki Policji

Nr 7, poz. 31
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Nr 10, poz. 44
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 10, poz. 48
Nadanie komórkom organizacyjnym Komendy Głów-
nej Policji oznaczeń literowych do stosowania w ko-
respondencji
(Patrz: organizacja)

Nr 14, poz. 81
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Rady Komen-
dantów przy Komendancie Głównym Policji

Nr 15, poz. 82
Powołanie wydziałów wywiadu kryminalnego w Poli-
cji oraz określenie zakresu ich działania
(Patrz: organizacja)

Nr 15, poz. 84
Zmiana decyzji w sprawie powołania Kolegium Ko-
mendy Głównej Policji

Nr 15, poz. 91
Zmiana wytycznych w sprawie zasad tworzenia we-
wnętrznych służb ochrony w jednostkach organiza-
cyjnych Policji
(Patrz: ochrona)

Nr 16, poz. 105
Zasady organizacji i funkcjonowania posterunku Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 17, poz. 115
Powołanie pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji do kontaktów ze stowarzyszeniami, organiza-
cjami i fundacjami działającymi na rzecz Policji

Nr 20, poz. 125
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Nr 24, poz. 151
Utworzenie w Komendzie Głównej Policji Centrum
Operacyjnego Komendanta Głównego Policji
(Patrz: organizacja)
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Kontrola operacyjna

Nr 20, poz. 127
Zmiana decyzji w sprawie określenia obowiązków i
uprawnień policjantów wykonujących czynności w
zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji
kontroli operacyjnej

Kultura Fizyczna

Nr 8, poz. 38
Wprowadzenie do użytku służbowego „Kalendarza im-
prez i szkoleń w zakresie kultury fizycznej na 2004 rok”
(Patrz: szkolnictwo)

L

Legislacja

Nr 21, poz. 131
Metody i formy wykonywania w Policji zadań w za-
kresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej
(Patrz: informacja prawna, pomoc prawna)

Lotnictwo policyjne

Nr 4, poz. 20
Zmiana decyzji w sprawie ustalania stawek odpłatno-
ści za użycie statków powietrznych lotnictwa poli-
cyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych
(Patrz: finanse)

Nr 16, poz. 100
Zmiana decyzji w sprawie ustalania stawek odpłatno-
ści za używanie statków powietrznych lotnictwa
policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych
(Patrz: finanse)

N

Nieletni

Nr 13, poz. 67
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania zadań przez policjantów w zakresie prze-
ciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
(Patrz: zadania policjantów)

Normy wyposażenia

Nr 5, poz. 22
Zmiana zarządzenia w sprawie norm wyposażenia
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz poli-
cjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: sprzęt transportowy)

Nr 22, poz. 136
Zmiana zarządzenia w sprawie norm wyposażenia
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz poli-
cjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: sprzęt transportowy)

O

Obwieszczenie

Nr 11, poz. 57
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2004 r.
(Patrz: finanse, uposażenie)

Nr 12, poz. 64
Sprostowanie błędu

Nr 15, poz. 93
Wykaz aktów prawnych Komendanta Głównego Policji,
które utraciły moc

Ochrona

Nr 15, poz. 91
Zmiana wytycznych w sprawie zasad tworzenia we-
wnętrznych służb ochrony w jednostkach organiza-
cyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Oddziały, pododdziały Policji

Nr 2, poz. 6
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz; prewencja)

Nr 2, poz. 9
Poborowi powoływani w 2004 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 6, poz. 30
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływa-
nych w 2004 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 13, poz. 65
Sposób pełnienia przez policjantów w służbie kandy-
dackiej służby w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)
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Nr 13, poz. 66
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania nieetatowych podod-
działów i oddziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Okulary ochronne

Nr 14, poz. 74
Zaopatrywanie w okulary ochronne osób zatrudnio-
nych do pracy na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe

Organizacja

Nr 7, poz. 31
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 10, poz. 44
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 10, poz. 46
Zmiana zarządzenia w sprawie powołania oraz okre-
ślenia organizacji, zakresu działania i właściwości
terytorialnej służby śledczej
(Patrz: służba śledcza)

Nr 10, poz. 48
Nadanie komórkom organizacyjnym Komendy Głów-
nej Policji oznaczeń literowych do stosowania w ko-
respondencji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 15, poz. 82
Powołanie wydziałów wywiadu kryminalnego w Poli-
cji oraz określenie zakresu ich działania
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 16, poz. 96
Wprowadzenie pilotażowego programu zmiany struk-
tury organizacyjnej usytuowania psów służbowych
(Patrz: psy służbowe)

Nr 16, poz. 105
Zasady organizacji i funkcjonowania posterunku Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 20, poz. 125
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 21, poz. 132
Organizacja służby dyżurnej w jednostkach organiza-
cyjnych Policji
(Patrz: służba)

Nr 24, poz. 151
Utworzenie w Komendzie Głównej Policji Centrum
Operacyjnego Komendanta Głównego Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Orzecznictwo lekarskie

Nr 23, poz. 149
Orzecznictwo lekarskie w Policji

Ośrodki szkolenia Policji

Nr 19, poz. 117
Utworzenie ośrodka szkolenia Policji
(Patrz: szkolnictwo)

P

Pałka wielofunkcyjna

Nr 24, poz. 150
Szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania
służbowej pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa”

Planowanie

Nr 12, poz. 59
Zmiana zarządzenia w sprawie sprawozdawczości i
planowania w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)

Podział zadań

Nr 2, poz. 10
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 10, poz. 49
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 21, poz. 134
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)
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Pojazdy Policji
(Patrz: sprzęt transportowy)

Nr 2, poz. 11
Planowanie środków finansowych na eksploatację
w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2004 r.
(Patrz: finanse)

Nr 6, poz. 29
Zmiana decyzji w sprawie warunków używania
w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów pry-
watnych do celów służbowych

Nr 16, poz. 103
Zawieranie w Policji umów użyczenia pojazdów sa-
mochodowych

Pomoc prawna

Nr 21, poz. 131
Metody i formy wykonywania w Policji zadań w za-
kresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej
(Patrz: legislacja, informacja prawna)

Porozumienia

Nr 11, poz. 58
Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komen-
danta Głównego Straży Granicznej w sprawie współ-
działania Policji i Straż Granicznej

Nr 13, poz. 70
Porozumienie Komendanta Głównego Policji o współ-
działaniu w zakresie strategii zmierzającej do popra-
wy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych

Nr 20, poz. 130
Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem
Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Komendantem
Głównym Policji

Nr 21, poz. 135
Porozumienie Ministra Finansów, Ministra Kultury,
Komendanta Głównego Policji i Komendanta Główne-
go Straży Granicznej w sprawie współdziałania w
zwalczaniu nielegalnego wywozu za granicę lub
przywozu z zagranicy zabytków

Postępowanie Policji

Nr 16, poz. 97
Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia przez
Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postę-
powania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalo-
nej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok
(Patrz: poszukiwanie osób zaginionych)

Poszukiwanie osób zaginionych

Nr 16, poz. 97
Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia przez
Policje poszukiwania osób zaginionych oraz postę-
powania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalo-
nej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok
(Patrz: postępowanie Policji)

Prewencja

Nr 2, poz. 6
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 2, poz. 9
Poborowi powoływani w 2004 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 6, poz. 30
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływa-
nych w 2004 r. do odbycia służby kandydackiej w
oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)

Nr 13, poz. 65
Sposób pełnienia przez policjantów w służbie kandy-
dackiej służby w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)

Nr 13, poz. 66
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania nieetatowych podod-
działów i oddziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Profilaktyka

Nr 19, poz. 120
Profilaktyczna opieka zdrowotna w Policji

Przepustka specjalna

Nr 23, poz. 144
Zmiana decyzji w sprawie wzoru i trybu wydawania
przepustki specjalnej „W”

Psy służbowe

Nr 16, poz. 96
Wprowadzenie pilotażowego programu zmiany struk-
tury organizacyjnej usytuowania psów służbowych
(Patrz: organizacja)
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R

Rada Konsultacyjna

Nr 23, poz. 148
Utworzenie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głów-
nego Policji

Regulaminy

Nr 5, poz. 21
Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w
Szczytnie
(Patrz: szkolnictwo)

Nr 7, poz. 31
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Nr 20, poz. 125
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Rejestry

Nr 14, poz. 78
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: broń, uzbrojenie)

Nr 14, poz. 79
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru „Li-
cencja”

Rewir dzielnicowych

Nr 4, poz. 18
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania zadań przez dzielnicowego i kierownika re-
wiru dzielnicowych
(Patrz: dzielnicowy)

Ruch drogowy

Nr 9, poz. 39
Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów
(Patrz: służba)

Nr 9, poz. 41
Pełnienie służby przez policjantów wykorzystujących
przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji
zachowań uczestników ruchu drogowego
(Patrz: służba)

Nr 14, poz. 72
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form prowa-
dzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych
(Patrz: statystyka)

S

Schengen

Nr 22, poz. 139
Zasady zarządzania przygotowaniami Policji do wdro-
żenia dorobku prawnego Schengen

Służba

Nr 8, poz. 33
Metody i formy wykonywania zadań przez policjan-
tów pełniących służbę patrolową
(Patrz: zadania policjantów)

Nr 9, poz. 39
Sposób pełnienia służby na drogach przez policjantów
(Patrz: ruch drogowy)

Nr 9, poz. 41
Pełnienie służby przez policjantów wykorzystujących
przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji
zachowań uczestników ruchu drogowego
(Patrz: ruch drogowy)

Nr 13, poz. 65
Sposób pełnienia przez policjantów w służbie kandy-
dackiej służby w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)

Nr 13, poz. 68
Metody i formy wykonywania zadań przez policjan-
tów pełniących służbę na wodach i terenach przy-
wodnych
(Patrz: zadania Policji)

Nr 15, poz. 85
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla poli-
cjantów – kandydatów do służby w VIII rotacji
Polskiej Jednostki Specjalnej Policji (PJSP), przewi-
dywanej do udziału w misji pokojowej Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Kosowie w okresie od
grudnia 2004 r. do czerwca 2005 r.
(Patrz: egzaminy)

Nr 16, poz. 101
Pełnienie służby przez policjantów w policyjnych
izbach dziecka

Nr 21, poz. 132
Organizacja służby dyżurnej w jednostkach organiza-
cyjnych Policji
(Patrz: organizacja)
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Nr 21, poz. 133
Kwalifikowanie policjantów do służby w komórkach
organizacyjnych Policji do spraw werbunków
(Patrz: werbunek)

Służba śledcza

Nr 10, poz. 46
Zmiana zarządzenia w sprawie powołania oraz okre-
ślenia organizacji, zakresu działania i właściwości
terytorialnej służby śledczej
(Patrz: organizacja)

Sprawozdawczość

Nr 12, poz. 59
Zmiana zarządzenia w sprawie sprawozdawczości
i planowania w Policji
(Patrz: planowanie)

Sprzęt transportowy
(Patrz: kontrola, pojazdy Policji, ruch drogowy)

Nr 1, poz. 1
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego
w Policji

Nr 5, poz. 22
Zmiana zarządzenia w sprawie norm wyposażenia
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz poli-
cjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: normy wyposażenia)

Nr 19, poz. 122
Zmiana decyzji w sprawie uznawania sprzętu  trans-
portowego za zbędny, jego zbywania i kasacji

Nr 22, poz. 136
Zmiana zarządzenia w sprawie norm wyposażenia
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz poli-
cjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: normy wyposażenia)

Statut

Nr 20, poz. 126
Nadanie statutu Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Statystyka

Nr 1, poz. 2
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Nr 8, poz. 32
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Nr 12, poz. 60
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Nr 14, poz. 72
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form prowa-
dzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych
(Patrz: ruch drogowy)

Nr 18, poz. 116
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Szkolnictwo

Nr 2, poz. 7
Wprowadzenie programu szkolenia wysokościowego
i śmigłowcowego w ramach doskonalenia zawodo-
wego dla policjantów pododdziałów antyterrory-
stycznych

Nr 2, poz. 8
Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia w ra-
mach doskonalenia zawodowego z zakresu zasad,
form i sposobów udzielania informacji prasowych
przedstawicielom środków masowego przekazu

Nr 2, poz. 12
Wprowadzenie programu szkolenia w ramach dosko-
nalenia zawodowego dla dyżurnych operacyjnych
jednostek Policji i ich zastępców

Nr 2, poz. 13
Wprowadzenie programu szkolenia w ramach dosko-
nalenia zawodowego policjantów w zakresie samo-
dzielnego prowadzenia neutralizacji materiałów i
urządzeń wybuchowych pozyskanych w trakcie
działań operacyjnych i procesowych

Nr 2, poz. 14
Pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego bojowych minerów – pirotechników z
pododdziałów antyterrorystycznych

Nr 3, poz. 16
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów wykonujących zadania antyterrory-
styczne – wersja pilotażowa
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Nr 3, poz. 17
Wprowadzenie programu szkolenia w ramach dosko-
nalenia zawodowego dla policjantów wykonujących
zadania antyterrorystyczne – wersja pilotażowa

Nr 5, poz. 21
Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w
Szczytnie
(Patrz: regulaminy)

Nr 5, poz. 23
Pilotażowy  program szkolenia zawodowego policjan-
tów służby kandydackiej

Nr 5, poz. 24
Pilotażowy program szkolenia zawodowego podsta-
wowego dla policjantów po służbie kandydackiej

Nr 6, poz. 27
Pilotażowy program szkolenia specjalistycznego poli-
cjantów realizowany zaocznie – specjalność dowód-
ca plutonu oddziału prewencji Policji

Nr 6, poz. 28
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego pod-
stawowego o profilu operacyjno-dochodzeniowym w
zakresie dochodzeniowo-śledczym absolwentów wy-
działów prawa

Nr 8, poz. 34
Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów
szkół wyższych w specjalności służba wspomagająca

Nr 8, poz. 35
Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów
szkół wyższych w specjalności prewencyjnej

Nr 8, poz. 36
Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów
szkół wyższych w specjalności kryminalnej

Nr 8, poz. 38
Wprowadzenie do użytku służbowego „Kalendarza im-
prez i szkoleń w zakresie kultury fizycznej na 2004 rok”
(Patrz: kultura fizyczna)

Nr 10, poz. 47
Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia podsta-
wowego uzupełniającego dla policjantów po służbie kan-
dydackiej – część ogólnopolicyjna (wersja pilotażowa)

Nr 11, poz. 52
Program kursu specjalizacyjnego dla organizatorów
doskonalenia zawodowego
(Patrz: doskonalenie zawodowe)

Nr 11, poz. 53
Pilotażowy program szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla policjantów ruchu drogowego z za-
kresu transportu drogowego i drogowego przewozu
towarów niebezpiecznych w działaniach Policji

Nr 11, poz. 54
Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów
służby prewencyjnej w specjalności ruch drogowy

Nr 11, poz. 55
Program szkolenia specjalistycznego dla policjantów
służby kryminalnej w specjalności technika kryminali-
styczna

Nr 11, poz. 56
Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjan-
tów w zakresie samodzielnego prowadzenia neutraliza-
cji materiałów i urządzeń wybuchowych pozyskanych
w trakcie działań operacyjnych  i procesowych

Nr 12, poz. 61
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
zwalczanie przestępczości gospodarczej

Nr 12, poz. 62
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
operacyjno-rozpoznawczej

Nr 12, poz. 63
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
dochodzeniowo-śledczej

Nr 13, poz. 69
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
służby kryminalnej w specjalności dochodzeniowo-
-śledczej policjantów absolwentów wydziałów prawa

Nr 14, poz. 75
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego pod-
stawowego o profilu operacyjno-dochodzeniowym w
zakresie dochodzeniowo-śledczym dla policjantów ab-
solwentów wydziałów prawa

Nr 14, poz. 76
Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawo-
dowego podstawowego policjantów o profilu pre-
wencyjnym

Nr 15, poz. 86
Wprowadzenie programu kursu języka angielskiego
dla naczelników zarządów i wydziałów Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji
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Nr 15, poz. 87
Wprowadzenie programu kursu języka rosyjskiego dla
naczelników zarządów i wydziałów Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji

Nr 15, poz. 88
Wprowadzenie programu kursu języka rosyjskiego dla
kandydatów na oficera łącznikowego w Policji

Nr 15, poz. 89
Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawo-
dowego podstawowego policjantów o profilu opera-
cyjno-dochodzeniowym w zakresie zwalczania prze-
stępczości gospodarczej

Nr 15, poz. 90
Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawo-
dowego podstawowego policjantów o profilu opera-
cyjno-dochodzeniowym w zakresie dochodzeniowo-
-śledczym

Nr 16, poz. 102
Wprowadzenie pilotażowego kursu specjalizacyjnego
w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu posłu-
giwania się bronią gładkolufową kal. 12/76 i użycia
pocisków niepenetracyjnych przez pododdział Policji

Nr 16, poz. 104
Uchylenie decyzji w sprawie zmiany decyzji wprowa-
dzającej program szkolenia zawodowego podstawo-
wego policjantów o profilu prewencyjnym

Nr 17, poz. 110
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego dla
policjantów służby kryminalnej w specjalności technika
operacyjna w zakresie obserwacja i kontrola operacyjna

Nr 17, poz. 111
Uchylenie decyzji w sprawie zmiany decyzji wprowa-
dzającej program szkolenia zawodowego podstawowe-
go policjantów o profilu operacyjno-dochodzeniowym
w zakresie dochodzeniowo-śledczym

Nr 17, poz. 112
Uchylenie decyzji w sprawie zmiany decyzji wprowa-
dzającej program szkolenia zawodowego podstawowego
policjantów o profilu operacyjno-dochodzeniowym
w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej

Nr 19, poz. 117
Utworzenie ośrodka szkolenia Policji
(Patrz: ośrodki szkolenia Policji)

Nr 19, poz. 123
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów wykonujących zadania antyterrory-
styczne

Nr 20, poz. 128
Wprowadzenie programu kursu w ramach doskonale-
nia zawodowego dla policjantów w zakresie języka
angielskiego

Nr 20, poz. 129
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego dla
policjantów służby kryminalnej – absolwentów wydzia-
łów prawa w specjalności dochodzeniowo-śledczej

Nr 22, poz.138
Wprowadzenie  programu kursu doskonalenia zawo-
dowego policjantów Policji niemieckiej w zakresie
zasad użycia środków przymusu bezpośredniego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Nr 22, poz. 141
Wprowadzenie pilotażowego programu szkolenia
zawodowego podstawowego

Nr 22, poz. 142
Wprowadzenie pilotażowego programu kursu uzupeł-
niającego dla policjantów komórek organizacyjnych
ds. werbunków

Nr 22, poz. 143
Wprowadzenie pilotażowego programu kursu specja-
lizacyjnego w zakresie werbowania i obsługi osobo-
wych źródeł informacji oraz prowadzenia rozpoznania

Nr 23, poz. 145
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia podstawowego policjantów – część profi-
lowana prewencyjna

Nr 23, poz. 146
Program pilotażowego kursu specjalizacyjnego dla poli-
cjantów służby kryminalnej z zakresu przestępczości
komputerowej – uzyskiwanie informacji z internetu

Nr 23, poz. 147
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia pilotażowe-
go programu szkolenia podstawowego

Nr 24, poz. 152
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego
w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu posłu-
giwania się bronią gładkolufową kal. 12/76 i użycia
pocisków niepenetracyjnych przez pododdział Policji

Ś

Świadczenia pieniężne

Nr 17, poz. 113
Zmiana decyzji w sprawie warunków i trybu przy-
znawania świadczeń ze środków pieniężnych Po-
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wszechnego Zakładu Ubezpieczeń dla policjantów i
pracowników Komendy Głównej Policji przekazanych
z Funduszu Prewencyjnego

Nr 17, poz. 114
Zmiana decyzji w sprawie warunków i trybu przy-
znawania świadczeń ze środków pieniężnych przeka-
zanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń dla policjantów i pracowników
jednostek organizacyjnych Policji

T

Telefony komórkowe

Nr 22, poz. 137
Szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania w
Policji służbowych telefonów komórkowych sieci
publicznych

Turnusy

Nr 16, poz. 106
Zmiana wytycznych w sprawie nabywania i gospoda-
rowania miejscami na turnusach profilaktyczno-
-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w jed-
nostkach organizacyjnych Policji

U

Uposażenie

Nr 11, poz. 57
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2004 r.
(Patrz: finanse, obwieszczenie)

Upoważnienia

Nr 2, poz. 10
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 10, poz. 49
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 10, poz. 50
Upoważnienie Dyrektora Biura Gabinet Komendanta
Głównego Policji do realizacji spraw kadrowych,
szkoleniowych oraz związanych z pełnieniem służby
poza granicami państwa

Nr 14, poz. 77
Upoważnienie do wykonywania zadań administratora
danych osobowych przetwarzanych w jednostkach
organizacyjnych Policji oraz wyznaczenie administra-
tora bezpieczeństwa informacji
(Patrz: administrator danych osobowych)

Nr 21, poz. 134
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 22, poz. 140
Upoważnienie do wykonywania zadań administratora
danych osobowych przetwarzanych w komórkach
organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz wy-
znaczenie administratora bezpieczeństwa informacji
(Patrz: administrator danych osobowych)

Uprawnienia

Nr 2, poz. 5
Nadawanie i weryfikacja uprawnień do wykonywania
w Policji ekspertyz kryminalistycznych
(Patrz: ekspertyzy kryminalistyczne)

Uzbrojenie

Nr 6, poz. 25
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji miotacza wody
„AW-6000”
(Patrz: broń)

Nr 8, poz. 37
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji: granatów aku-
stycznych P I oraz akustyczno-gazowych P II
(Patrz: broń)

Nr 10, poz. 45
Wzory i typy wprowadzanej na uzbrojenie Policji bro-
ni gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz
SDASS IMPERATOR kal. 12/76
(Patrz: broń)

Nr 14, poz. 78
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: broń, rejestry)

Nr 24, poz. 153
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji ręcznych miota-
czy pieprzu – Boduguard LE-10
(Patrz: broń)
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W

Werbunek

Nr 21, poz. 133
Kwalifikowanie policjantów do służby w komórkach
organizacyjnych do spraw werbunków
(Patrz: służba)

Z

Zadania Policji

Nr 8, poz. 33
Metody i formy wykonywania zadań przez policjan-
tów pełniących służbę patrolową
(Patrz: służba)

Nr 13, poz. 67
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania zadań przez policjantów w zakresie prze-
ciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
(Patrz: nieletni)

Nr 13, poz. 68
Metody i formy wykonywania zadań przez policjan-
tów pełniących służbę na wodach i terenach przy-
wodnych
(Patrz: służba)

Nr 15, poz. 83
Zadania Policji związane z przeprowadzeniem na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej inspekcji kontrolujących
realizację zobowiązań międzynarodowych dotyczących
broni chemicznej oraz uzbrojenia konwencjonalnego

Zamówienia publiczne

Nr 15, poz. 92
Zmiana wytycznych w sprawie ochrony informacji
niejawnych w toku prowadzenia przez Policję postę-
powań o udzielenie zamówień publicznych i wyko-
nywania umów
(Patrz: informacje niejawne)

Związki zawodowe

Nr 14, poz. 80
Zmiana decyzji w sprawie pełnomocnika Komendanta
Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawo-
dowymi
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