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9
ZARZĄDZENIE NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 stycznia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

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

§ 1
W zarządzeniu nr 25 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 22,
poz. 127 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 44) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 13 ust. 3 po wyrazie „służb” dodaje się dwu-

kropek;
2) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się normatyw etatowy jednostki

Policji:
1) komisariatu i komisariatu specjalistycz-

nego Policji – 15,
2) oddziału prewencji Policji – 240,
3) samodzielnego pododdziału prewencji

Policji – 115,
4) samodzielnego pododdziału antyterrory-

stycznego Policji – 50”,
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się normatyw etatowy komórki:”;
3) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W służbie kryminalnej Policji, z zastrzeże-

niem § 18, komórki noszą nazwy:
1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza,

dochodzeniowo-śledcza, nadzoru nad po-
stępowaniami przygotowawczymi, tech-
niki operacyjnej, obserwacji, wywiadu
kryminalnego, werbunków, systemu
meldunku informacyjnego, laboratorium
kryminalistyczne, techniki kryminalistycz-
nej, biologii, chemii, daktyloskopii, auto-
matycznej identyfikacji daktyloskopijnej,
mechanoskopii, elektrotechniki i elektro-
niki, badań dokumentów, broni i balistyki,

                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone 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 poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742.

traseologii, genetyki, antroposkopii, tech-
nik wizualno-komputerowych, fonoskopii,
medycyny sądowej, fotografii, osmologii,
przewodników psów specjalnych, poszu-
kiwań i identyfikacji osób, analizy krymi-
nalnej, statystyki przestępczości, maga-
zyn dowodów rzeczowych, międzynaro-
dowej współpracy Policji;

2) do walki z przestępczością przeciwko:
a) życiu i zdrowiu,
b) mieniu,
c) wolności seksualnej i obyczajności,
d) obrotowi gospodarczemu,
e) środowisku,
f) własności intelektualnej i przemy-

słowej;
3) do walki z:

a) terrorem kryminalnym,
b) korupcją,
c) praniem pieniędzy,
d) przestępstwami przy użyciu elektro-

nicznych instrumentów płatniczych;
4) do walki z przestępczością:

a) samochodową,
b) narkotykową,
c) gospodarczą,
d) podatkową,
e) celną,
f) bankową,
g) komputerową,
h) ubezpieczeniową”.

b) w ust. 2 po wyrazach „techniki operacyjnej”
dodaje się wyrazy: „wywiadu kryminalnego,”;

c) ust. 3 uchyla się;
4) w § 20 w ust. 1 po wyrazach „stanowisko kiero-

wania,” dodaje się wyrazy „zintegrowane stano-
wisko kierowania,”;

5) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komórkę o nazwie „zabezpieczenia lotniska”

można tworzyć wyłącznie we właściwym komisa-
riacie specjalistycznym, na obszarze terytorialnego
zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji.”;

6) w § 21:
a) w ust. 1 pkt 1 po wyrazach „spraw osobowych,”

dodaje się wyrazy „doboru, rezerwy kadrowej”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komórki o nazwach: „doboru” i „rezerwy
kadrowej” można tworzyć w KGP, komendzie
wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji
i szkole policyjnej.”,
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c) w ust. 10 po wyrazach „doskonalenia zawo-
dowego” skreśla się przecinek oraz wyrazy
„doskonalenia kadr policji wodnej”,

d) ust. 11 uchyla się;
7) w § 24:

a) w ust. 1 po wyrazie „etat” wyraz „oraz” za-
stępuje się wyrazem „lub”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Etat lub ewidencję stanowisk pracowniczych

pozaetatowych uchyla się rozkazem w przypadku
likwidacji jednostki Policji lub komórki w KGP al-
bo w przypadku, o którym mowa w ust. 1.”,

c) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 2” zastępuje się
wyrazami „ust. 1.”;

8) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25.1. Etat oraz ewidencję stanowisk pracow-

niczych pozaetatowych wprowadza, dokonuje w
nich zmian lub uchyla:

1) Komendant Główny Policji w odniesieniu do:
a) KGP,
b) Wyższej Szkoły Policji, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) komendant wojewódzki Policji w odniesieniu do:
a) komendy wojewódzkiej Policji,
b) komisariatu specjalistycznego Policji,
c) ośrodka szkolenia Policji,
d) oddziału prewencji Policji i samodzielnego

pododdziału prewencji Policji oraz samo-
dzielnego pododdziału antyterrorystycznego
Policji;

3) komendant powiatowy Policji w odniesieniu do:
a) komendy powiatowej Policji,
b) komisariatu Policji;

4) komendant szkoły policyjnej w odniesieniu do
szkoły.

2. Zmian w etacie lub ewidencji stanowisk pracowni-
czych pozaetatowych Wyższej Szkoły Policji, w
części dotyczącej zadań o charakterze wspoma-
gającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie,
dokonuje Komendant Wyższej Szkoły Policji.

3. Możliwości finansowe wprowadzenia etatu albo
ewidencji stanowisk pracowniczych pozaetatowych
lub dokonywania w nich zmian potwierdza na roz-
kazie właściwy główny księgowy lub kierownik ko-
mórki właściwej w sprawach finansowych.”;

9) w § 26:
a) w zdaniu pierwszym, po wyrazie „etacie” do-

daje się przecinek i wyrazy „ewidencji stano-
wisk pracowniczych pozaetatowych”,

b) w pkt 1 po wyrazach „pkt 2 i 4” dodaje się
wyrazy „oraz w ust. 2”;

10) w § 27:
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a – 8c w brzmieniu:

„8a) podejmowanie ukierunkowanych działań
mających na celu określanie strategii i poli-
tyki zwalczania przestępczości;
8b) wdrażanie w Policji systemu wywiadu
kryminalnego i koordynowanie jego działania;
8c) rozpoznawanie struktur przestępczych oraz

metod, jakimi posługują się wyspecjalizowane
grupy przestępcze, oraz koordynacja i monito-
rowanie działań werbunkowych;”,

b) w pkt 9 wyrazy „konieczności podjęcia” za-
stępuje się wyrazem „wymagającym”,

c) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i

kontrola wykonywania zadań Policji w zakre-
sie organizacji i pełnienia służby w konwojach,
pomieszczeniach przeznaczonych dla osób za-
trzymanych lub doprowadzonych w celu wy-
trzeźwienia, strzeżonym ośrodku dla cudzo-
ziemców i aresztach w celu wydalenia;”,

d) w pkt 19 wyraz „obronnego” zastępuje się
wyrazem „bezpieczeństwa”,

e) po pkt 19 dodaje się pkt 19a i 19b w brzmieniu:
„19a) monitorowanie i gromadzenie informacji o

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
19b) organizowanie, nadzór nad funkcjono-
waniem oraz koordynacja działań lotnictwa
policyjnego;”,

f) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) tworzenie warunków do techniczno-

-kryminalistycznego zabezpieczenia procesu
zapobiegania i zwalczania przestępczości,
prowadzenie prac naukowo-badawczych w
celu rozwoju techniki kryminalistycznej oraz
realizacja ekspertyz kryminalistycznych ce-
chujących się dużym stopniem skompliko-
wania, o charakterze odwoławczym, a także
wymagających unikatowej w skali kraju
aparatury badawczej, szczególnej wiedzy
i umiejętności;”,

g) w pkt 23 po wyrazie „zorganizowaniem” skre-
śla się wyrazy „struktur organizacyjnych”,

h) pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) realizacja problematyki kadrowej, w tym

zwłaszcza w zakresie planowania zasobów,
oraz koordynowanie i nadzorowanie doboru
kandydatów na stanowiska w Policji i two-
rzenia rezerwy kadrowej;”,

i) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:
„24a) nadzór i koordynacja szkolenia i dosko-

nalenia zawodowego realizowanego w jed-
nostkach organizacyjnych Policji;”,

j) pkt 33 otrzymuje brzmienie:
„33) organizowanie i eksploatacja sieci tele-

komunikacyjnej, zintegrowanej oraz koordy-
nowanie zadań jednostek organizacyjnych
resortu spraw wewnętrznych i administracji
i innych użytkowników w tym zakresie;”,

k) w pkt 48 po wyrazie „higieny” dodaje się wy-
razy „służby i”,

l) dodaje się pkt 53 i 54 w brzmieniu:
„53) standaryzacja i unifikacja sprzętu i mate-

riałów wykorzystywanych przez Policję;
54) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomo-
cowych z Unii Europejskiej.”;
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11) w § 28 w ust. 1:
a) w pkt 10 po wyrazach „związanych z” dodaje

się wyrazy „bezpieczeństwem i”,
b) w pkt 24 wyraz „obronnego” zastępuje się

wyrazem „bezpieczeństwa”,
c) po pkt 25 dodaje się pkt 25a i 25b w brzmieniu:

„25a) zapewnienie wykonywania zadań doty-
czących ochrony danych osobowych;
25b) wykonywanie zadań inspektora bezpie-
czeństwa teleinformatycznego komendy
wojewódzkiej Policji w porozumieniu z wła-
ściwą komórką organizacyjną KGP;”,

d) w pkt 26:
– po lit. b dodaje się literę ba w brzmieniu:

„ba) organizowanie, koordynowanie i reali-
zowanie postępowania kwalifikacyjnego
dla kandydatów do służby w Policji
zgodnie z terytorialnym zasięgiem działa-
nia komendanta wojewódzkiego Policji
i podległością jednostek organizacyjnych
Policji;”,

– w lit. c na końcu zdania, po przecinku do-
daje się wyrazy „z wyłączeniem komórek
organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrz-
nych KGP,”

– w lit. q po wyrazie „higieny” dodaje się
wyrazy „służby i”;

12) w § 29:
a) w pkt 22 wyraz „obronnego” zastępuje się

wyrazem „bezpieczeństwa”,
b) po pkt 22 dodaje się pkt 22a i 22b w brzmieniu:

„22a) zapewnienie wykonywania zadań ochro-
ny danych osobowych w porozumieniu z wła-
ściwą komórką organizacyjną komendy wo-
jewódzkiej Policji;
22b) wykonywanie zadań inspektora bezpie-
czeństwa teleinformatycznego komendy
powiatowej Policji w porozumieniu z wła-
ściwą komórką organizacyjną komendy wo-
jewódzkiej Policji;”,

c) w pkt 23 lit. m otrzymuje brzmienie:
„m) wykonywanie zadań w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny służby i pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz problematyki medy-
cyny pracy;”;

13) w § 30 w ust. 1 w pkt 8 po wyrazie „higieny”
dodaje się wyrazy „służby i”;

14) w § 31 w ust. 1:
a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) udział w pracach zespołów programo-
wych opracowujących projekty programów
szkolenia i doskonalenia zawodowego;
6) udział w pracach zespołów przygotowu-
jących materiały, w szczególności w postaci
pytań testowych i zadań praktycznych, do
tworzenia pakietów egzaminacyjnych z za-
kresu szkolenia zawodowego policjantów i
egzaminów kwalifikujących do rezerwy ka-

drowej na określone stanowiska oraz
sprawdzianów związanych z postępowa-
niem kwalifikacyjnym dla kandydatów do
służby w Policji;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) realizacja, określonych w odrębnych prze-

pisach, etapów postępowania kwalifikacyjne-
go dla kandydatów do służby w Policji;”,

c) w pkt 20 po wyrazie „higieny” dodaje się wy-
razy „służby i”;

15) w § 32 w ust. 1:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a – 1c w brzmieniu:

„1a) udział w pracach zespołów programowych
opracowujących projekty programów szkole-
nia i doskonalenia zawodowego;
1b) udział w pracach zespołów przygotowują-
cych materiały, w szczególności w postaci
pytań testowych i zadań praktycznych, do
tworzenia pakietów egzaminacyjnych z zakre-
su szkolenia zawodowego policjantów i eg-
zaminów kwalifikujących do rezerwy kadro-
wej na określone stanowiska oraz sprawdzia-
nów związanych z postępowaniem kwalifika-
cyjnym dla kandydatów do służby w Policji;
1c) realizacja, określonych w odrębnych prze-
pisach, etapów postępowania kwalifikacyjne-
go dla kandydatów do służby w Policji;”,

b) w pkt 14 po wyrazie „higieny” dodaje się wy-
razy „służby i”;

16) § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. Do zakresu działania ośrodka szkolenia

Policji należy:
1) kształcenie policjantów w obszarze wiedzy

i umiejętności zawodowych wymaganych
na stanowiskach podstawowych;

2) udział w pracach zespołów programowych
opracowujących projekty programów szko-
lenia i doskonalenia zawodowego;

3) udział w pracach zespołów przygotowujących
materiały, w szczególności w postaci pytań
testowych i zadań praktycznych, do tworze-
nia pakietów egzaminacyjnych z zakresu
szkolenia zawodowego policjantów i egzami-
nów kwalifikujących do rezerwy kadrowej na
określone stanowiska oraz sprawdzianów
związanych z postępowaniem kwalifikacyj-
nym dla kandydatów do służby w Policji;

4) organizowanie i przeprowadzanie kursów
szkoleniowych w ramach doskonalenia za-
wodowego policjantów;

5) szkolenie pracowników instytucji nadzorowa-
nych przez Policję, w przypadkach określo-
nych przez Komendanta Głównego Policji;

6) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny służby i pracy, ochrony prze-
ciwpożarowej oraz medycyny pracy;

7) zapewnianie przestrzegania przepisów o ta-
jemnicy ustawowo chronionej.”;
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17) w § 34 pkt 7 po wyrazie „higieny” dodaje się
wyrazy „służby i”.

§ 2
Komendanci Policji, o których mowa w § 7-11 za-

rządzenia wymienionego w § 1, dostosują struktury
organizacyjne podległych jednostek Policji do wymo-
gów określonych w niniejszym zarządzeniu w termi-
nie do dnia 31 marca 2005 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

10
ZARZĄDZENIE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 stycznia 2005 r.

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

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego 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 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, Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

§ 1
W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie norm wypo-
sażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji
oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz.
KGP z 2003 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 16 i Nr 13,
poz. 68 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 22, Nr 22, poz.
136) w załączniku nr 1 do zarządzenia po Lp. 16
dodaje się Lp. 17 w brzmieniu:

17 BIURO  PRAWNE

samochody osobowe

nieoznakowane „30”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą od dnia 1 listopada 2004 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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11
ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 stycznia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58
z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 366 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r.
                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609,
Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742.

w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 7, poz. 31 i Nr 20, poz. 125) w ust. 4
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydawanie periodyku „Policja 997”,”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Ryszard Kalisz

12
DECYZJA NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 stycznia 2005 r.

w sprawie zaopatrywania – w 2005 roku jednostek Policji w sprzęt,
materiały i usługi – realizowanego ze środków budżetowych

W celu unifikacji i racjonalizacji wyposażenia oraz
efektywności gospodarowania środkami finansowymi
przeznaczonymi na wydatki rzeczowe Policji posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Jednostki organizacyjne Policji (Komenda Główna

Policji, komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji,
Wyższa Szkoła Policji i szkoły policyjne) udzielają
samodzielnie zamówień publicznych na dostawy
sprzętu, materiałów i usług, z zastrzeżeniem posta-
nowień § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1.

§ 2
1. Zakupy sprzętu, materiałów i usług określonych w

załączniku nr 1 do decyzji jednostki Policji realizują
w ramach zamówień wspólnych, zgodnie z usta-
wą Prawo zamówień publicznych.

2. Do przeprowadzenia procedury zamówienia
wspólnego, o którym mowa w ust. 1, wyzna-
czam:
1) Biuro Logistyki Policji KGP w odniesieniu do

asortymentu określonego w pkt 1-3 i 5 załącz-
nika nr 1;

2) Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w odnie-
sieniu do asortymentu określonego w pkt 4
załącznika nr 1.

§ 3
1. Zakupy sprzętu, materiałów i usług określonych

w załączniku nr 2 do decyzji jednostki Policji mogą
realizować w ramach zamówień wspólnych, po
przeprowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych.

2. Do przeprowadzenia procedury przetargowej,
o której mowa w ust. 1, wyznaczam:
1) Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w

odniesieniu do asortymentu określonego w pkt 1
załącznika nr 2;

2) Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu w
odniesieniu do asortymentu określonego w pkt 2
załącznika nr 2;

3) Komendę Stołeczną Policji w Warszawie w od-
niesieniu do asortymentu określonego w pkt 3
załącznika nr 2.

§ 4
1. Biuro Logistyki Policji KGP, Biuro Łączności i In-

formatyki KGP oraz Centralne Laboratorium Kry-
minalistyczne KGP – zgodnie z właściwością me-
rytoryczną – w uzgodnieniu z właściwymi biurami
KGP i po skonsultowaniu z komendami woje-
wódzkimi (Stołeczną) Policji, Wyższą Szkołą Policji
i szkołami policyjnymi, dokonają w terminie do
dnia 30 stycznia 2005 r. szczegółowego określe-
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nia przedmiotu zamówienia, ze szczególnym
uwzględnieniem jego cech technicznych i jako-
ściowych (określą standardy) dla dostaw sprzętu
wyszczególnionego w załącznikach nr 1 i 2 do de-
cyzji i przekażą je do jednostek Policji właściwych
do udzielenia zamówienia wspólnego.

2. Wszystkie przedmioty zamówienia, zakupywane
w ramach udzielonego zamówienia wspólnego, jak
również indywidualnie przez jednostki Policji, mu-
szą odpowiadać standardom, o których mowa
w ust. 1.

§ 5
1. Jednostki Policji uczestniczące w zamówieniu wspól-

nym – w terminie do dnia 23 stycznia 2005 roku
– złożą do zamawiającego, który został wyznaczony
do przeprowadzenia zamówienia wspólnego, dekla-
racje o przystąpieniu do tego zamówienia. Wzór
deklaracji stanowi załącznik nr 3 do decyzji.

2. Uczestnicy zamówienia wspólnego w terminie do
dnia 10 lutego 2005 r. przekażą do zamawiające-
go, który został wyznaczony do przeprowadzenia
zamówienia wspólnego, zapotrzebowanie – zgod-
nie z potrzebami ilościowymi i przyznanym limitem
finansowym – na sprzęt, materiały i usługi objęte
zamówieniami wspólnymi.

3. Szczegółowe zasady składania zapotrzebowania,
o którym mowa w ust. 2 – w tym wzór formula-
rza zapotrzebowania – zamawiający wyznaczeni
do przeprowadzenia zamówienia wspólnego okre-
ślą i przekażą w terminie do dnia 30 stycznia
2005 roku jednostkom, które przystąpiły do za-
mówienia wspólnego.

4. Zamawiający wyznaczony do przeprowadzenia po-
stępowania o zamówienie wspólne zobowiązany jest
rozpocząć procedury zamówień publicznych najpóź-
niej w terminie do dnia 15 lutego 2005 r.

5. Zamawiający wyznaczony do przeprowadzenia
postępowania wspólnego stosuje przyjęte w jed-
nostce zasady w zakresie przygotowania i prze-

prowadzenia zamówienia publicznego, przy czym
skład komisji przetargowej podlega uzgodnieniu
z Dyrektorem Biura Logistyki Policji KGP.

6. Wszelkie rozstrzygnięcia co do przedmiotu zamó-
wienia podejmują komórki organizacyjne KGP,
o których mowa w § 4 ust. 1.

7. W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowego
zamówienia na sprzęt określony w załączniku nr 1
i 2 – w innym trybie niż przewidziano to w § 2 i § 3
– jednostka organizacyjna Policji lub komórki or-
ganizacyjne KGP, o których mowa w § 4 ust. 1,
informują o tym Dyrektora Biura Logistyki KGP.

8. Zasady zawierania umów z wyłonionym w ramach
zamówienia wspólnego dostawcą oraz zasady
rozliczania zakupów dokonanych w ramach za-
mówienia wspólnego zostaną określone oddzielnie
przez Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP
w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Finansów KGP.

9. Środki przeznaczone na realizacje zakupów zabez-
pieczają jednostki Policji w ramach przyznanych
limitów finansowych.

§ 6
Postępowania wszczęte przed wejściem w życie

niniejszej decyzji mogą być kontynuowane na do-
tychczasowych zasadach.

§ 7
Nadzór nad realizacją postanowień decyzji spra-

wuje Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Dariusz Nagański

Załącznik nr 1

Wykaz asortymentu przeznaczonego do zakupu przez wytypowane jednostki Policji

1. TRANSPORT – Biuro Logistyki Policji KGP

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pojazdy specjalne – wyszczególnione w rozporządzeniu Ministrów: Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z 18 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych, pojazdów specjalnych i używanych
do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służ-
by Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 45, poz. 524 z późn. zm.)

Obsługa logistyczna lotnictwa policyjnego, z wyłączeniem zakupu paliwa
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2. UZBROJENIE – Biuro Logistyki Policji KGP

WYSZCZEGÓLNIENIE

Sprzęt uzbrojenia – wyszczególniony w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 6 – 9 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2000 r.
w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 139 z późn. zm.)

Kajdanki

Osłony balistyczne (kamizelki, hełmy i tarcze kuloodporne, ubrania ochronne dla
pirotechników)

3. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA – Biuro Logistyki Policji KGP

(wyszczególnione w „Katalogu formularzy policyjnych centralnego zaopatrzenia” BLP KGP L.dz. Cut – 400/2001
oraz legitymacje służbowe policjanta)

4. UMUNDUROWANIE – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

WYSZCZEGÓLNIENIE

Bluza służbowa Pas główny

Czapka letnia Płaszcz wyjściowy całoroczny

Czapka ćwiczebna Półbuty

Czapka gabardynowa Spodnie gabardynowe do półbutów

Czapka zimowa Spodnie gabardynowe typu narciarskiego

Kombinezon AT Spodnie letnie

Kombinezon ochronny letni Sweter służbowy

Koszula służbowa Trzewiki botki

Koszula służbowa letnia Trzewiki skoczka

Koszula wyjściowa letnia Ubranie treningowe

Koszulka z napisem „POLICJA” Kamizelka odblaskowa

Kurtka gabardynowa Narękawki odblaskowe

Kurtka ¾ z podpinką bł-szara Ochraniacze przedramienia

Kurtka ćwiczebna z podp. i kam. Ochraniacze nóg

Mundur ćwiczebny Rękawice ochronne

Oznaka identyfikacyjna Kamizelka ochronna

Oznaczenia służby i stopni Kamizelka na oporządzenie

5. TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA – Biuro Logistyki Policji KGP

WYSZCZEGÓLNIENIE

Sprzęt, materiały i usługi na potrzeby wieloletnich projektów strategicznych
związanych z kierunkami rozwoju kryminalistyki, w tym dotyczące krajowych
baz danych (AFIS, ASIB, DNA)



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 4                                                                             Poz. 12-145-

Załącznik nr 2

Wykaz asortymentu przeznaczonego do zakupu przez wytypowane jednostki Policji

1. SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

WYSZCZEGÓLNIENIE

Radiotelefony konwencjonalne

2. TRANSPORT – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

WYSZCZEGÓLNIENIE

Samochody osobowe, osobowe terenowe, furgony – wyszczególnione w za-
łączniku nr 2 do zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 gru-
dnia 2002 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych
Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 1, poz. 1
z późn. zm.)

3. SPRZĘT I MATERIAŁY TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ – Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

a) Sprzęt techniki kryminalistycznej

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

1 Stanowisko komputerowe do pracy z bazą VIN

2 Mikroskop steroskopowy

3 Aparat fotograficzny (cyfrowy, analogowy)

4 Sprzęt do wizualizacji śladów daktyloskopijnych

5 Wagi laboratoryjne

6 Drukarki termosublimacyjne

7 Urządzenia do elektrostatycznego ujawniania śladów pyłowych

b) Materiały techniki kryminalistycznej

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE

1 Materiały daktyloskopijne (folie, proszki, odczynniki)

2 Zestawy do zabezpieczania materiału do badań daktyloskopijnych

3 Materiały fotograficzne (negatywowe, pozytywowe)

4 Materiały eksploatacyjne video

5 Materiały eksploatacyjne do urządzeń do automatycznego cyfrowego wy-
konywania zdjęć fotograficznych (d-lab)

6 Materiały eksploatacyjne do urządzeń do automatycznego analogowego
wykonywania zdjęć fotograficznych (MSC)

7 Pasta silikonowa

8 Materiały do oznaczania osmalin powystrzałowych PIR-s

9 Oprogramowanie – katalog sylwetek pojazdów AUTOVIEW 2005

10 Oprogramowanie – katalog oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów TVIS

11 Oprogramowanie – katalog amunicji Cart Win Proffesional edition
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Załącznik nr 3

....................................................                                                     ....................................................
                                  (mp. l. dz.)                                                                                                                                                               (miejscowość, data)

D E K L A R A C J A

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) zgłaszam* ........................................................................................
............................................................................ do procedury przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia wspólnego, zgodnie z decyzją nr ...................... Komendanta Głównego Policji z dnia ..................
w sprawie zaopatrywania w 2005 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi, realizowanego ze środków
budżetowych.

                                                                                          ....................................................
                                                                                                                                                            (Kierownik jednostki – komórki organizacyjnej Policji)

* należy wpisać jednostkę organizacyjną Policji

13
DECYZJA NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 stycznia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności przewodnik psa

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 szkolenia specjalistycznego

dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności
przewodnik psa”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 269 Komendanta Głównego

Policji z dnia 24 października 2002 r. w sprawie pro-
gramów ramowego i szczegółowego szkolenia spe-
cjalistycznego policjantów o specjalności przewodnik
psa służbowego do działań prewencyjnych (wersje
pilotażowe), (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 98).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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14
DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 stycznia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności do spraw nieletnich

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 szkolenia specjalistyczne-

go dla policjantów służby prewencyjnej w specjalno-
ści do spraw nieletnich”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 270 Komendanta Głównego

Policji z dnia 24 października 2002 r. w sprawie pro-
gramów ramowego i szczegółowego szkolenia spe-
cjalistycznego policjantów o specjalności specjalista
ds. nieletnich (wersje pilotażowe), (Dz. Urz. KGP
Nr 13, poz. 99).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP

15
POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

I GENERALNEGO INSPEKTORA KONTROLI SKARBOWEJ

z dnia 11 stycznia 2005 r.

w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej

W celu należytego wykonywania obowiązków
wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 ze zm.1) oraz art. 36f ust. 1 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.2), Komendant Główny
Policji i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, zwani
dalej „Stronami” – wspólne ustalają, co następuje:

§ 1
1. Współdziałanie obejmuje:
                                                          
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 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842,
Nr 210, poz. 2135 i Nr 277, poz. 2742.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 oraz Nr 173, poz. 1808.

1) zadania Policji mające na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawi-
skom kryminogennym, których wspomaganie jest
możliwe w zakresie działania kontroli skarbowej;

2) zadania organów kontroli skarbowej, których
wspomaganie jest możliwe w zakresie działania
Policji.

2. Współdziałanie Policji i kontroli skarbowej jest
realizowane w szczegółowym zakresie i przy za-
stosowaniu sposobów określonych w niniejszym
porozumieniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Porozumienie nie dotyczy czynności, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o Policji oraz
w art. 7 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej.
Współdziałanie Policji i kontroli skarbowej w za-
kresie tych czynności odbywa się w sposób i w
trybie określonym odpowiednio w:
1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sier-

pnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu
korzystania przez policjantów z pomocy insty-
tucji państwowych, organów administracji rzą-
dowej i samorządu terytorialnego, jednostek
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gospodarczych i organizacji społecznych oraz
osób (Dz. U. Nr 107, poz. 501);

2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania
organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i
pracowników z organami administracji rządowej i
samorządowej oraz innymi państwowymi, gmina-
mi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami or-
ganizacyjnymi (Dz. U. Nr 96, poz. 844).

4. Porozumienie nie dotyczy także czynności, o których
mowa w art. 7b ustawy o kontroli skarbowej.

§ 2
Współdziałanie jest realizowane w następujących

formach:
1) wymiana informacji;
2) koordynacja działań w przypadkach uzasadnio-

nych tożsamością osób lub obiektów objętych
jednoczesnymi działaniami Policji i kontroli
skarbowej albo czasowa lub metodyczna har-
monizacja podejmowanych czynności służbo-
wych w przypadkach uzasadnionych względa-
mi skuteczności działania;

3) doskonalenie metodyki wykonywania zadań
i czynności służbowych;

4) wsparcie logistyczne.

§ 3
1. Przedsięwzięcia realizowane w warunkach współ-

działania są podejmowane na wniosek Stron lub
ich uprawnionych przedstawicieli.

2. Uprawnionymi przedstawicielami stron wyznacza się:
1) kierowników komórek organizacyjnych Komen-

dy Głównej Policji oraz kierowników komórek
organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze
Ministerstwa Finansów do wykonywania zadań
przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbo-
wej – do współdziałania na terytorium państwa
i w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej;

2) komendantów wojewódzkich Policji i kierowni-
ków komórek organizacyjnych Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji, znajdujących
się w miastach będących siedzibami wojewo-
dów, oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbo-
wej i kierowników komórek organizacyjnych do-
kumentacji skarbowej – do współdziałania na ob-
szarach swojej właściwości miejscowej.

3. Komendanci wojewódzcy Policji mogą upoważnić
kierowników podległych komórek organizacyjnych
do składania wniosków, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki wezwanie
do współdziałania może nastąpić w formie ustne-
go wniosku policjanta lub inspektora kontroli skar-
bowej albo pracownika wywiadu skarbowego,
o czym należy powiadomić właściwych uprawnio-
nych przedstawicieli Stron tak szybko, jak to jest
możliwe w istniejących okolicznościach.

5. Odmowa współdziałania może nastąpić tylko

w przypadkach, gdy wykonanie czynności na
rzecz Strony wnioskującej o współdziałanie mo-
głoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wyko-
nywanie ustawowych zadań Strony wezwanej do
współdziałania albo naruszyć prawo.

6. Jeżeli podjecie współdziałania we wnioskowanym
zakresie lub formie nasuwa wątpliwości co do
zgodności z obowiązującymi przepisami, ostatecz-
ne rozstrzygnięcie o możliwości realizacji wniosku
o współdziałanie podejmuje Strona wezwana do
współdziałania po porozumieniu się ze Stroną
wnioskującą o współdziałanie.

§ 4
1. Stosuje się następujący sposób postępowania

przy współdziałaniu:
1) wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, składane są

w formie odpowiedniej do okoliczności faktycz-
nych, z zastrzeżeniem wymogu pisemnego udoku-
mentowania przekazania i przyjęcia wniosku ustne-
go w sposób przewidziany odrębnymi przepisami
obowiązującymi w Policji i kontroli skarbowej;

2) podjęcie czynności służbowych w ramach
współdziałania powinno być poprzedzone od-
powiednimi do okoliczności faktycznych opera-
tywnymi wzajemnymi uzgodnieniami lub pla-
nowaniem, a w trakcie wykonywania tych
czynności należy utrzymywać w niezbędnym
zakresie równoległy koordynowany nadzór;

3) z czynności wykonanych w ramach współdziała-
nia sporządza się wyłącznie dokumentację wy-
maganą odrębnymi przepisami obowiązującymi
w Policji i kontroli skarbowej, chyba że Strony lub
ich uprawnieni przedstawiciele zlecą sporządzenie
dokumentacji dodatkowej, wskazując cel lub
sposób wykorzystania oraz formę i miejsce prze-
chowywania tej dokumentacji;

4) policjanci oraz inspektorzy kontroli skarbowej lub
pracownicy wywiadu skarbowego, bezpośrednio
kierujący przedsięwzięciami wykonywanymi
w ramach współdziałania, dokonują bieżącej oceny
przebiegu i rezultatów tych przedsięwzięć.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio
w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 5
Realizacja współdziałania w zakresie, formach lub

w sposób nieprzewidziany w niniejszym porozumie-
niu może nastąpić wyłącznie na podstawie bezpo-
średniego uzgodnienia przyjętego przez Strony,
uwzględniającego odrębność zadań i uprawnień Poli-
cji oraz kontroli skarbowej i inne uwarunkowania
prawne wynikające z obowiązujących przepisów.

§ 6
1. Uprawnieni przedstawiciele Policji przekazują kontroli

skarbowej uzyskane informacje o zdarzeniach mogą-
cych mieć znaczenie przy wykonywaniu zadań kontroli
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skarbowej określonych w art. 2 i 3 ustawy o kontroli
skarbowej, w tym zwłaszcza o zdarzeniach stanowią-
cych lub mogących spowodować zagrożenia dla:
1) interesów i praw majątkowych Skarbu Pań-

stwa oraz skuteczności wykonywania zobo-
wiązań podatkowych i innych należności sta-
nowiących dochód budżetu państwa lub pań-
stwowych funduszy celowych;

2) zgodności z prawem gospodarowania mieniem
państwowych osób prawnych oraz obrotu to-
warowego z zagranicą i obrotu towarami przy-
wożonymi z zagranicy.

2. Organy kontroli skarbowej przekazują właściwym
miejscowo komendantom wojewódzkim Policji uzy-
skane informacje o zdarzeniach, które stanowią lub
mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa
ludzi lub dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a w tym informacje dotyczące:
1) ustalonych w trakcie wykonywania kontroli

skarbowych okoliczności wskazujących na
prawdopodobieństwo prowadzenia zorganizo-
wanej działalności przestępczej lub dokonywa-
nia transferów dochodów uzyskanych w wyni-
ku działalności przestępczej;

2) stwierdzonych przypadków posługiwania się w
obrocie gospodarczym towarami lub środkami fi-
nansowymi, co do których zachodzi przypuszcze-
nie nielegalnego pochodzenia, a dowody zebrane
w toku kontroli skarbowej nie uzasadniają zajęcia
tych towarów lub środków finansowych;

3) przypadków wskazujących na prawdopodo-
bieństwo sfałszowania dokumentów dotyczą-
cych obrotu gospodarczego lub popełnienia
przestępstw, których ściganie pozostaje poza
ustawowymi kompetencjami organów kontroli
skarbowej, a brak jest podstaw do złożenia
zawiadomienia o przestępstwie.

3. Współdziałanie w dziedzinie wymiany informacji
o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania
czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa
się w sposób uregulowany w art. 14 ust. 4 i 5
ustawy o Policji oraz w art. 36f ust. 2 ustawy
o kontroli skarbowej, a także w przepisach wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 6
i 7 ustawy o Policji oraz art. 36f ust. 5 ustawy
o kontroli skarbowej, z zastrzeżeniem, iż udostęp-
nianie informacji z informatycznych zbiorów da-
nych Policji odbywa się wyłącznie za pośrednic-
twem Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji.

4. Informacje uzyskane przez Policję w wyniku czyn-
ności dochodzeniowo-śledczych są przekazywane
na zasadach i w trybie określonych w art. 156
§ 5 oraz art. 184 Kodeksu postępowania karnego.

5. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2,
odbywa się w sposób określony przepisami we-
wnętrznymi Stron oraz z uwzględnieniem zasad
i ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie

danych osobowych, przepisów o ochronie informacji
niejawnych i przepisów o ochronie tajemnicy
skarbowej, a także zgodnie z warunkami technicz-
nymi ustalonymi przez dyrektora Biura Łączności
i Informatyki Komendy Głównej Policji w zakresie
danych przetwarzanych w zbiorach elektronicznych.

6. Każda ze Stron może odmówić udzielenia infor-
macji, jeżeli udzielenie tej informacji mogłoby za-
kłócić realizację własnych zadań ustawowych.

§ 7
1. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, mo-
że być prowadzone poprzez:
1) konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wy-

konawcze;
2) bieżącą wymianę informacji o przebiegu przed-

sięwzięć wykonawczych;
3) powoływanie wspólnych zespołów koordyna-

cyjnych do planowania przebiegu współdziała-
nia, bezpośredniego kierowania lub nadzoru
nad czynnościami prowadzonymi w ramach
współdziałania albo do analizy i oceny rezulta-
tów tych czynności;

4) prowadzenie kontroli skarbowych w trybie art. 12
ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej, na wniosek
uprawnionych przedstawicieli Policji i w zakresie
oraz terminach określonych w tym wniosku.

2. Zespoły koordynacyjne, o których mowa w ust. 1
pkt 3, są powoływane w drodze wspólnej decyzji
Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli, przy
czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnio-
skująca o powołaniu zespołu.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy
dołączyć informację uzasadniającą celowość prze-
prowadzenia kontroli skarbowej. Organ kontroli skar-
bowej właściwy do wszczęcia postępowania kontrol-
nego może ponadto wystąpić do wnioskodawcy o
udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do
przeprowadzenia czynności kontrolnych, również
przed wszczęciem postępowania kontrolnego.

4. O przeprowadzeniu kontroli skarbowej, jej terminie
i zakresie postępowania kontrolnego decyduje,
w porozumieniu z wnioskodawcą, odpowiednio:
1) w imieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skar-

bowej – właściwy kierownik komórki organiza-
cyjnej wyodrębnionej w strukturze Ministerstwa
Finansów do wykonywania zadań przez General-
nego Inspektora Kontroli Skarbowej;

2) właściwy dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
5. Osoby wymienione w ust. 4 mogą, po porozumie-

niu z wnioskodawcą, odmówić przeprowadzenia
kontroli, wskazując przyczyny odmowy.

§ 8
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 3, mo-

że być prowadzone poprzez:
1) wymianę opracowań koncepcyjnych oraz ana-

liz, prognoz i materiałów szkoleniowych;
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2) organizowanie wspólnego szkolenia zawodowego
dla policjantów oraz inspektorów i pracowników
kontroli skarbowej, w szkołach i ośrodkach
szkolenia albo innych obiektach jednostek organi-
zacyjnych Policji lub kontroli skarbowej.

§ 9
1. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 4, mo-
że być prowadzone poprzez:
1) użyczanie, dzierżawę, wspólny zarząd albo inne

przewidziane w prawie cywilnym formy stosun-
ków prawnych, nawiązywanych w odniesieniu
do pozostających w dyspozycji Stron składników
majątkowych, bez uszczerbku dla poziomu ob-
sługi logistycznej zadań własnych Stron;

2) wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych
oraz innych badań specjalistycznych, które
mogą być wykonane w laboratoriach Policji i
laboratoriach kontroli skarbowej;

3) świadczenie usług innych niż określone w pkt 1
i 2, na podstawie uzgodnień administracyjnych
dokonywanych przez Strony lub uprawnionych
przedstawicieli Stron, w zakresie dopuszczal-
nym obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz
udział specjalistów w czynnościach dochodzeniowo-
-śledczych następuje na zasadach określonych w
rozdziale 22 Kodeksu postępowania karnego oraz
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowa-
dzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu
sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.).

§ 10
Wszelkie przedsięwzięcia i czynności wykonywane na

podstawie niniejszego porozumienia podlegają rozliczeniom
finansowym prowadzonym według następujących zasad:

1) jednostki organizacyjne Policji i kontroli skarbowej
pokrywają w całości koszty przedsięwzięć i czyn-
ności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz;

2) koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych,
wykonywanych jednocześnie na rzecz Policji i
kontroli skarbowej, są pokrywane w propor-
cjach wzajemnie uzgadnianych;

3) wysokość kosztów podlegających rozliczeniom
ustala się na poziomie rzeczywistych wydatków.

§ 11
Interpretacja postanowień niniejszego porozumie-

nia będzie rozstrzygana przez Strony lub ich upraw-
nionych przedstawicieli w drodze uzgodnień.

§ 12
1. Kierownicy właściwych rzeczowo jednostek lub

komórek organizacyjnych Policji i kontroli skarbo-
wej są obowiązani dostosować warunki i tryb ak-
tualnie prowadzonego współdziałania do ustalo-
nych w niniejszym porozumieniu – w terminie

3 miesięcy od wejścia tego porozumienia w życie.
Dostosowanie powinno nastąpić poprzez dokona-
nie pisemnych uzgodnień administracyjnych lub
wspólne operatywne ustalenie szczegółowych
procedur postępowania, z uwzględnieniem zasad,
o których mowa w § 9.

2. Uprawnieni przedstawiciele Stron wymienieni
w § 3 ust. 2 pkt 2 są obowiązani do wzajemnej
bieżącej wymiany informacji o ustalonym rzeczo-
wym podziale kompetencji do współdziałania mię-
dzy podległymi komórkami organizacyjnymi.

§ 13
1. Zmiana lub rozwiązanie niniejszego porozumienia

następuje w formie pisemnego aneksu uzgodnio-
nego i podpisanego przez Strony.

2. Porozumienie może być rozwiązane w wyniku decyzji
jednej ze Stron, przekazanej drugiej Stronie w formie
pisemnego oświadczenia na 30 dni przed żądanym
terminem rozwiązania. W takim przypadku dalsze
współdziałanie Policji i kontroli skarbowej odbywa się
na zasadach i w trybie określonym w ustawach i
przepisach wykonawczych do ustaw poprzez zgła-
szanie odpowiednich wniosków w tym zakresie.

§ 14
Tracą moc obowiązującą:
1) porozumienie między Generalnym Inspektorem

Kontroli Skarbowej a Komendantem Głównym
Policji o współpracy w zakresie ochrony intere-
sów majątkowych Skarbu Państwa oraz zwal-
czania przestępczości gospodarczej i zorgani-
zowanej, sporządzone dnia 22 grudnia 1997 r.;

2) porozumienie zawarte w dniu 31 maja 1999 r.
między Komendantem Głównym Policji a Gene-
ralnym Inspektorem Celnym o współdziałaniu
Policji i Inspekcji Celnej3.1

§ 15
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Stanisław Stec

                                                          
3 Zadania i kompetencje Inspekcji Celnej z dniem 30 czerw-

ca 2002 r. przeszły do zakresu działania organów kontroli
skarbowej na mocy art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca
2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego,
o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804).
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 4

1. Zarządzenie nr 1/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 stycznia 2005  r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 4/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 5/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 6/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 7/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 8/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 9/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 10/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 11/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 12/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 13/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 14/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 15/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 16/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 17/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 18/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 19/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 20/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 21/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 22/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 23/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 24/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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23. Zarządzenie nr 26/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 27/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 28/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 29/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 30/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 31/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 32/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 33/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 34/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 35/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 36/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 37/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 38/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 39/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 40/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 41/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 42/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 43/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005  r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 44/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 45/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 46/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

44. Zarządzenie nr 47/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

45. Zarządzenie nr 48/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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46. Zarządzenie nr 49/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 50/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 51/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 52/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 53/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 54/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 55/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 56/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 57/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 58/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 59/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 60/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 61/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 62/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 63/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 64/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 65/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 66/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 67/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 68/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 69/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 70/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

68. Decyzja nr 672/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie za-
sad rachunkowości prowadzonej w Komendzie
Głównej Policji.

69. Decyzja nr 2/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie powołania
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zespołu ds. przygotowania założeń funkcjonalno-
-technicznych dla Systemu Wspomagania Obsłu-
gi Policji.

70. Decyzja nr 3/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowa-
dzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

71. Decyzja nr 4/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie powołania
zespołu do opracowania zarządzenia Komendan-
ta Głównego Policji określającego zasady prowa-
dzenia przez przełożonych dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem służbowym
policjantów oraz sposób prowadzenia akt oso-
bowych.

72. Decyzja nr 5/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania komisji do niszczenia mate-
riałów zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej w Centralnym Biurze Śledczym
Komendy Głównej Policji, Biurze Spraw We-
wnętrznych Komendy Głównej Policji oraz przez
grupy zadaniowe powoływane przez Komendan-
ta Głównego Policji.

73. Decyzja nr 6/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie powołania
zespołu do opracowania ramowych wytycznych
w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych
oraz standardów technicznych dla pomieszczeń
przeznaczonych do tymczasowego przechowy-
wania materiałów i substancji chemicznych, po-
chodzących ze zlikwidowanych nielegalnych la-
boratoriów wytwarzających narkotyki.

74. Decyzja nr 7/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie powołania
zespołu do opracowania skal punktowych do te-
stu psychologicznego stosowanego w ramach
postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego w
stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby.

75. Decyzja nr 8/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 stycznia  2005 r. w sprawie komisji
powypadkowej celem ustalenia przyczyn i oko-
liczności wypadku nadinsp. Marka Papały zaist-
niałego w dniu 24 czerwca 1998 r.

76. Decyzja nr 9/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 stycznia  2005 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji „Wschodnia grani-
ca Unii Europejskiej – transgraniczna przestęp-
czość zorganizowana. Rozpoznaj zagrożenia,
skutecznie zwalczaj”.

77. Decyzja nr 10/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 stycznia  2005 r. w sprawie powołania
pełnomocnika do utworzenia w Komendzie Głów-
nej Policji Biura Wywiadu Kryminalnego.

78. Decyzja nr 11/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie de-
legowania przedstawiciela Komendanta Główne-

go Policji do prac Zespołu do Spraw Nowej Per-
spektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata
2007-2013.

79. Decyzja nr 12/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję w
sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania
umów w imieniu Komendanta Głównego Policji
oraz trybu postępowania w tych sprawach.

80. Decyzja nr 13/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 1/BŁiI/05/MK.

81. Decyzja nr 14/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 336/Ckt/04/EM.

82. Decyzja nr 15/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania zespołu do uruchomienia i aktywizacji
procesów edukacyjnych związanych z wdroże-
niem dorobku prawnego Schengen.

83. Decyzja nr 16/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 3/BŁiI/05/BR.

84. Decyzja nr 17/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-sledczej.

85. Decyzja nr 20/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 stycznia 2005 r. zmieniająca
decyzję nr 669/04 Komendanta Głównego Policji
w sprawie powołania komisji przetargowej do
postępowania nr 341/BŁiI/04/JG.

86. Decyzja nr 21/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania projektu regu-
laminu premiowania pracowników Komendy
Głównej Policji niebędących członkami korpusu
służby cywilnej.

87. Decyzja nr 22/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania wytycznych
Komendanta Głównego Policji określających za-
dania poszczególnych jednostek Policji i ich ko-
mórek organizacyjnych w zakresie opracowywa-
nia, aktualizowania i kontroli przestrzegania do-
kumentacji Szczególnych Wymagań Bezpieczeń-
stwa Systemu (SWBS) i Procedur Bezpiecznej
Eksploatacji (PBE) dla niejawnych systemów te-
leinformatycznych Policji.

88. Decyzja nr 23/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 2/Ctr/05/HC.

89. Decyzja nr 24/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 11/Cog/05/EM
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90. Decyzja nr 25/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 10/BF/05/BP.

91. Decyzja nr 26/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania grupy zadaniowej.

92. Decyzja nr 30/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wy-
znaczenia kierowników grup i podgrup szkole-
niowych w komórkach organizacyjnych Komen-
dy Głównej Policji.

93. Decyzja nr 31/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie po-

wołania komisji przetargowej do przeprowadze-
nia postępowania nr 13/Cmt/05/BP.

94. Decyzja nr 32/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 5/BŁiI/ 05/JB.

95. Decyzja nr 33/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 12/Cmt/05/RSz.

96. Decyzja nr 34/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 14/Cmt/05/BG.
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