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22
DECYZJA NR 57 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 lutego 2005 r.

w sprawie systemu gromadzenia i przetwarzania przez Policję informacji
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz udzielania informacji o osobach,

wobec których orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową

§ 1
Decyzja określa organizację systemu gromadzenia

i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa
masowych imprez sportowych, organizację współdzia-
łania między jednostkami Policji w tym zakresie oraz
tryb przekazywania organizatorom imprez masowych
informacji o osobach, wobec których orzeczono środek
karny zakazu wstępu na imprezę masową.

§ 2
Ilekroć w decyzji jest mowa o komendancie woje-

wódzkim Policji i komendancie powiatowym Policji należy
przez to rozumieć odpowiednio Komendanta Stołecznego
Policji oraz komendanta miejskiego (rejonowego) Policji.

§ 3
Przez informacje dotyczące bezpieczeństwa maso-

wych imprez sportowych należy rozumieć informacje:
1) określone w rozdziale 3a ustawy z dnia 22 sierp-

nia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, Nr 123,
poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 187, poz. 1922),
zwanej dalej „ustawą”;

2) dotyczące naruszeń prawa w związku z impre-
zami masowymi;

3) dotyczące podjętych przez Policję działań
w związku z imprezami masowymi, a w szcze-
gólności dotyczące użytych sił i środków.

§ 4
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej

Policji, właściwej w sprawach sztabowych, odpowie-
dzialny jest za organizację i funkcjonowanie w Policji
systemu gromadzenia i przetwarzania informacji doty-
czących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

§ 5
Komendanci wojewódzcy Policji i komendanci

powiatowi Policji, zwani dalej „kierownikami jedno-
stek organizacyjnych Policji”, gromadzą i przetwa-
rzają informacje dotyczące bezpieczeństwa maso-
wych imprez sportowych w zakresie określonym
decyzją, zgodnie z właściwością terytorialną.

§ 6
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub

osoby przez nich upoważnione udzielają informacji
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez
sportowych, organizowanych na obszarze przy-
należnym ich właściwości terytorialnej.

2. Informacji, o których mowa w ust. 1, może rów-
nież udzielać kierownik komórki organizacyjnej
Komendy Głównej Policji, właściwej w sprawach
sztabowych, lub osoby przez niego upoważnione.

§ 7
1. Komendanci wojewódzcy Policji lub osoby przez nich

upoważnione udzielają organizatorom imprez maso-
wych informacji o osobach, wobec których orzeczo-
no środek karny zakazu wstępu na imprezę masową.

2. Informacje o osobach, wobec których orzeczono
środek karny zakazu wstępu na imprezę masową,
wprowadza się do Centralnego Rejestru Zakazów
Wstępu na Imprezy Masowe.

3. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się
w postaci zbiorczego wydruku komputerowego
zawierającego symbol województwa, nazwisko,
imię (imiona), numer ewidencyjny (PESEL).

§ 8
W strukturze komórki organizacyjnej Komendy Głów-

nej Policji właściwej w sprawach sztabowych tworzy się
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Imprez Masowych, zwany
dalej „Krajowym Punktem Kontaktowym”.

§ 9
Krajowy Punkt Kontaktowy realizuje zadania

w zakresie:
1) gromadzenia i przetwarzania informacji doty-

czących bezpieczeństwa masowych imprez
sportowych;

2) prowadzenia bazy informacji dotyczących ma-
sowych imprez sportowych;

3) opracowywania analiz dotyczących bezpie-
czeństwa masowych imprez sportowych;

4) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych
informacji dotyczących masowych imprez spor-
towych;

5) współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;

6) prowadzenia rejestru osób upoważnionych do
występowania w imieniu podmiotu uprawnio-
nego do otrzymywania informacji dotyczących
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
wraz z zakresem upoważnienia.

§ 10
Krajowy Punkt Kontaktowy opracowuje analizy

dotyczące użytych do zabezpieczenia imprez maso-
wych sił i środków Policji oraz naruszeń prawa
w związku z imprezami masowymi.
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§ 11
Krajowy Punkt Kontaktowy koordynuje wymianę

informacji związanych z bezpieczeństwem masowych
imprez sportowych w wymiarze krajowym i zagra-
nicznym oraz przyczynia się do rozwijania międzyna-
rodowej współpracy Policji w zakresie zabezpieczenia
masowych imprez sportowych.

§ 12
Komendant Wojewódzki Policji utworzy w struktu-

rze podległej komórki organizacyjnej właściwej ds.
sztabowych Wojewódzki Punkt Kontaktowy ds. Im-
prez Masowych, zwany dalej „Wojewódzkim Punk-
tem Kontaktowym”.

§ 13
Zadaniem Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego

jest w szczególności:
1) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczą-

cych bezpieczeństwa masowych imprez sporto-
wych odbywających się na podległym terenie;

2) opracowywanie analiz dotyczących bezpie-
czeństwa masowych imprez sportowych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych
informacji dotyczących masowych imprez spor-
towych;

4) prowadzenia rejestru osób upoważnionych do
występowania w imieniu podmiotu uprawnio-
nego do otrzymywania informacji dotyczących
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
wraz z zakresem upoważnienia.

§ 14
Komendant wojewódzki Policji w terminie 1 mie-

siąca od dnia wejścia w życie decyzji, w uzgodnieniu
z kierownikiem komórki organizacyjnej Komendy
Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych,
uszczegółowi organizację systemu gromadzenia
i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeń-
stwa masowych imprez sportowych organizowanych
na obszarze przynależnym ich właściwości terytorial-
nej oraz wyznaczy osoby uprawnione do udzielania
informacji w jego imieniu.

§ 15
1. Komendant powiatowy Policji w terminie 1 mie-

siąca od dnia wejścia w życie decyzji w strukturze
komórki organizacyjnej właściwej ds. sztabowych
wyznaczy osobę lub osoby odpowiedzialne za
gromadzenie i przetwarzanie informacji o bezpie-
czeństwie masowych imprez sportowych organi-
zowanych na obszarze przynależnym ich właści-
wości terytorialnej oraz osoby odpowiedzialne za
rozpoznanie środowisk kibiców sportowych.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, pełnią jedno-
cześnie rolę łączników z władzami klubów spor-
towych.

§ 16
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głów-

nej Policji właściwej w sprawach łączności i informa-
tyki, w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organi-
zacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w spra-
wach sztabowych, utworzy w terminie 12 miesięcy
od dnia wejścia w życie decyzji informatyczny sys-
tem gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczą-
cych bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,
który będzie funkcjonował w ramach Krajowego Sys-
temu Informacyjnego Policji.

§ 17
Wprowadza się do użytku służbowego „Zasady

gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych”,
stanowiące załącznik do decyzji.

§ 18
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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Załącznik do decyzji nr 57
Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lutego 2005 r.

ZASADY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH

I. Organizacja systemu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych
imprez sportowych.
1) System gromadzenia i przetwarzania informacji tworzą:

– Krajowy Punkt Kontaktowy,
– wojewódzkie punkty kontaktowe,
– komórki organizacyjne w komendach powiatowych, odpowiedzialne za gromadzenie i przetwarzanie

informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
2) Wszystkie podmioty policyjnego systemu gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpie-

czeństwa masowych imprez sportowych dokonują systematycznej analizy ryzyka związanego z zachowa-
niami kibiców. Analiza ryzyka obejmuje w szczególności: skład grup kibiców, ich zachowanie, we-
wnętrzną organizację oraz stosunek do kibiców przeciwnych drużyn, do obcokrajowców i ogółu społe-
czeństwa (różnych lokalnych grup społecznych).

3) W ramach gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez spor-
towych prowadzi się obserwację zachowań kibiców, w tym na meczach wyjazdowych.

4) Osobom wykonującym zadania z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpie-
czeństwa masowych imprez sportowych należy zapewnić stały dostęp do Policyjnej Sieci Transmisji Da-
nych i Internetu.

5) Krajowy Punkt Kontaktowy pełni funkcję centrum zlecającego przeprowadzenie badań i analiz z zakresu
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, w tym w szczególności dotyczących wymiany informacji,
środków i metod podejmowanych przez organizatorów celem zapewniania bezpieczeństwa (ochrona,
sprzedaż biletów, akredytacja), środków i metod  wykorzystywanych przez służby policyjne, opracowania
projektów i programów  mających na celu wpływanie na zachowanie  kibiców, przepływu informacji doty-
czącej zachowania się publiczności w kraju i za granicą.

6) Krajowy Punkt Kontaktowy koordynuje wymianę informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowych imprez
sportowych na terenie kraju oraz udziela pomocy terenowym jednostkom Policji.

7) Krajowy Punkt Kontaktowy na potrzeby instytucji zagranicznych dysponuje aktualną analizą ryzyka
w odniesieniu do spotkań drużyny narodowej.

8) Wojewódzki Punkt Kontaktowy koordynuje wymianę informacji na terenie województwa oraz udziela pomocy
jednostkom Policji w związku z masowymi imprezami sportowymi odbywającymi się na podległym terenie.

9) Wojewódzki Punkt Kontaktowy na potrzeby innych punktów kontaktowych dysponuje aktualną analizą
ryzyka w odniesieniu do uczestników masowych imprez sportowych z podległego terenu.

10) Dane telefoniczno-adresowe Krajowego Punktu Kontaktowego i wojewódzkich punktów kontaktowych
udostępnia się podmiotom zobowiązanym do przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa ma-
sowych imprez sportowych i upoważnionym do otrzymywania takich informacji.

11) Postanowienia dotyczące gromadzenia i przetwarzania informacji, uzyskiwanych od podmiotów pozapoli-
cyjnych, do dnia 1 stycznia 2007 r. odnoszą się wyłącznie do imprez sportowych będących meczami piłki
nożnej I i II ligi oraz meczów o charakterze międzynarodowym.

II. Zadania kierowników jednostek organizacyjnych Policji dotyczące gromadzenia i przetwarzania informacji
o bezpieczeństwie masowych imprez sportowych.
1) Do czasu uruchomienia systemu informatycznego pozwalającego na gromadzenie i przetwarzanie infor-

macji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych dane gromadzone są w istniejących
bazach danych oraz w postaci wydruków, kartotek, wykazów i zbiorów ewidencyjnych.

2) Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych gromadzi
i przetwarza informacje o:
– związkach i klubach sportowych,
– kalendarzu rozgrywek I, II i III ligi piłki nożnej, z podaniem orientacyjnej liczby uczestników,
– imprezach sportowych o charakterze międzynarodowym, z podaniem orientacyjnej liczby uczestników,
– instytucjach zagranicznych, właściwych do współpracy.

3) Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, zgodnie z właściwością terytorialną, gromadzą i przetwa-
rzają informacje o:
– związkach i klubach sportowych,
– kalendarzu rozgrywek sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników,
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– klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców,
– obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe,
– przemieszczaniu się uczestników masowych imprez sportowych i ich pobycie w miejscach organizo-

wania tych imprez,
– środkach transportu, z jakich korzystają uczestnicy, miejscach zbiórek, trasach przejazdu oraz o liczeb-

ności grup uczestników,
– osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek

o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową,
– osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za prze-

stępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową,
– organizatorach masowych imprez sportowych i organizatorach przejazdu uczestników masowych

imprez sportowych oraz miejscach pobytu podczas tych imprez.
4) Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji gromadzą i przetwarzają informacje związane z udziałem

Policji w zabezpieczeniu imprez masowych, a w szczególności o:
– siłach i środkach policyjnych,
– naruszeniach prawa,
– zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach,
– realizowanych zadaniach policyjnych,
– osobach, w stosunku do których orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową.

III. Tryb obiegu dokumentów dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
1) Obieg dokumentów zawierających informacje dotyczące bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi.
2) Osoba przyjmująca dokument w jednostce organizacyjnej Policji rejestruje go w dzienniku koresponden-

cyjnym, a następnie niezwłocznie przekazuje go zgodnie z właściwością.
3) Odpowiedzi udziela się niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania wraz z uzasad-

nieniem.
4) Uzasadnienie powinno wskazywać powód wystąpienia z zapytaniem.
5) Zwrócenie się przez podmiot uprawniony o przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa maso-

wych imprez sportowych powinno być poprzedzone wcześniejszym wyznaczeniem osób upoważnionych
do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego oraz określeniem zakresu jej upoważnienia.

6) Jeżeli zapytanie nie zawiera uzasadnienia lub zostało ono uznane za niewystarczające należy zwrócić się
do podmiotu uprawnionego o uzupełnienie stosownych informacji.

7) Jeżeli z zapytaniem zwróci się osoba nieupoważniona lub przekracza ono zakres upoważnienia, kierownik
jednostki organizacyjnej Policji, do którego wpłynęło zapytanie, zawiadamia o tym organ uprawniony oraz
przekazuje treść złożonego zapytania bez odpowiedzi.

8) Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, właściwej w sprawach sztabowych, oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych Policji prowadzą rejestr osób upoważnionych do występowania
w imieniu podmiotu uprawnionego wraz z zakresem upoważnienia.

9) Rejestr osób upoważnionych do występowania w imieniu podmiotu uprawnionego powinien zawierać:
– oznaczenie podmiotu uprawnionego,
– adres siedziby,
– imię i nazwisko osoby upoważnionej,
– zakres upoważnienia,
– termin ważności upoważnienia,
– dane telefoniczno-adresowe osoby upoważnionej.

10) Wymianę informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych z podmiotami zagranicz-
nymi prowadzi wyłącznie Krajowy Punkt Kontaktowy.

IV. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych między jednostkami organizacyjnymi
Policji.
1) W przypadkach gdy ustalono, że w grupie publiczności sportowej udającej się na mecz wyjazdowy mogą

znajdować się osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, pobyt tej pu-
bliczności w miejscowości, w której odbywa się masowa impreza sportowa jest monitorowany przez ze-
spół monitorujący z jednostki organizacyjnej Policji właściwej terytorialnie dla drużyny przyjezdnej.

2) W zależności od charakteru zagrożenia zespół monitorujący liczy od 2 do 5 policjantów.
3) W skład zespołu monitorującego wchodzą w szczególności policjanci realizujący zadania z zakresu groma-

dzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz pro-
wadzący rozpoznanie środowisk kibiców sportowych.
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4) Podczas trwania imprezy zespół monitorujący współpracuje z dowódcą policyjnego zabezpieczenia i służ-
bami porządkowymi organizatora, udzielając im pomocy w zakresie identyfikacji osób przyjezdnych, a tak-
że w sposób jawny rejestruje zachowania kibiców przyjezdnych.

5) Zespół monitorujący składa się z kierownika oraz funkcjonariuszy wykonujących czynności związane z ob-
serwacją i rejestracją zachowań kibiców.

6) Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na którego terenie działania odbywa się impreza, zapewnia wa-
runki do skutecznego przekazywania informacji przez zespół monitorujący. Na prośbę kierownika zespołu
monitorującego, umożliwia członkom zespołu zapoznanie się z organizacją policyjnego zabezpieczenia im-
prezy, trasami przemieszczania uczestników imprezy oraz obiektem, na którym będzie odbywała się im-
preza.

7) Zespołowi monitorującemu, na jego żądanie, przydzielany jest przewodnik wyposażony w środki łączności
umożliwiające kontakt z jednostką przyjmującą.

8) Kierownik zespołu monitorującego, w terminie 3 dni po zakończeniu imprezy, zobowiązany jest sporządzić
sprawozdanie.

9) Sprawozdanie przekazywane jest przełożonemu oraz wojewódzkim punktom kontaktowym ds. imprez
masowych, właściwym terytorialnie dla zespołu monitorującego oraz miejsca imprezy.

V. Klasyfikacja uczestników masowych imprez sportowych.
Uczestników masowych imprez sportowych dzieli się na trzy kategorie:
– kategoria A – uczestnicy imprez, którzy na podstawie dotychczasowych doświadczeń nie wywołują i nie

uczestniczą w awanturach i zakłóceniach porządku publicznego niezależnie od zaistniałych okoliczności,
– kategoria B – uczestnicy imprez, którzy na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogą w określo-

nych sytuacjach, pod wpływem bodźców zewnętrznych uczestniczyć w naruszeniach porządku publicz-
nego i prowokować negatywne zachowania zgromadzonych,

– kategoria C – uczestnicy imprez, którzy na podstawie dotychczasowych doświadczeń za główny cel
swojej obecności przyjmują chęć wyżycia się, zamanifestowania swojego stanowiska poprzez wywoły-
wanie awantur lub konfrontację z innymi uczestnikami imprezy bądź też siłami porządkowymi.
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DECYZJA NR 59 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu seminarium w zakresie zwalczania przestępczości
na szkodę Unii Europejskiej

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, Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 177, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr
210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 70) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program seminarium w zakresie

zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europej-
skiej”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 6                                                                     Poz. 24 i 25-195-

24
DECYZJA NR 60 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu techniki operacyjnej w zakresie kontroli operacyjnej

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, Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 177, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr
210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz.
2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70) postanawiam, co
następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia zawodowego

podstawowego policjantów o profilu techniki opera-

cyjnej w zakresie kontroli operacyjnej”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 61 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu techniki operacyjnej w zakresie obserwacja

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, Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 177, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr
210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz.
2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70) postanawiam, co
następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia zawodowego

podstawowego policjantów o profilu techniki operacyj-

nej w zakresie obserwacja”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

rzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 65 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej
w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas wykonywania czynności

związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych

Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogo-
wym (Dz. U. Nr 182, poz. 1784 i z 2004 r. Nr 27,
poz. 243) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia strażaków Pań-

stwowej Straży Pożarnej w zakresie kierowania ruchem
drogowym podczas wykonywania czynności związa-
nych z prowadzeniem akcji ratowniczych”, stanowiący
załącznik do decyzji.

§ 2
Realizacja programu, o którym mowa w § 1, odby-

wać się będzie w jednostkach szkoleniowych Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Henryk Tokarski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 66 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia osób upoważnionych
do kierowania ruchem drogowym

Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogo-
wym (Dz. U. Nr 182, poz. 1784 i z 2004 r. Nr 27,
poz. 243) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia osób upoważnio-

nych do kierowania ruchem drogowym”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierzam Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie
Wojewódzkiej Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy,
Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie,
Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie,
Szczecinie, Wrocławiu oraz Ośrodkowi Szkolenia
Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

§ 3
Tracą moc:
1) decyzja nr 129 Komendanta Głównego Policji

z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia pracowników zarządu
dróg lub innych osób wykonujących roboty na
drodze w zakresie kierowania ruchem drogowym
(Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 73);

2) decyzja nr 130 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia osób nadzorujących
bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wy-
znaczonym miejscu (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 74);

3) decyzja nr 131 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia pilotów pojazdów
nienormatywnych w zakresie kierowania ruchem
drogowym (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 75);

4) decyzja nr 132 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wpro-
wadzenia programu szkolenia pracowników
nadzoru ruchu komunikacji miejskiej w zakresie
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kierowania ruchem drogowym (Dz. Urz. KGP
Nr 6, poz. 76);

5) decyzja nr 133 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia osób kierujących au-
tobusami przeznaczonymi do przewozu dzieci do
szkoły, w zakresie kierowania ruchem drogowym
podczas trwania postoju w miejscach postoju
związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
(Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 77).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 67 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia pracowników kolejowych w zakresie kierowania
ruchem drogowym na przejazdach kolejowych

Na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 wrze-
śnia 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. Nr 182, poz. 1784 i z 2004 r. Nr 27, poz. 243)
postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia pracowników

kolejowych w zakresie kierowania ruchem drogowym
na przejazdach kolejowych”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

rzam Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku,
Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie,

Szczecinie, Wrocławiu oraz Ośrodkowi Szkolenia
Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

§ 3
Traci moc decyzja nr 134 Komendanta Głównego

Policji z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia pracowników kolejowych
w zakresie kierowania ruchem drogowym na przejaz-
dach kolejowych (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 78).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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POROZUMIENIE GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

I KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości
skierowanej przeciwko zabytkom

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. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.2) General-
ny Konserwator Zabytków i Komendant Główny Poli-
cji, zwani dalej „Stronami” – wspólnie ustalają, co
następuje:

§ 1
1. Współdziałanie obejmuje:

1) zadania organów ochrony zabytków i podle-
głych im instytucji kultury wyspecjalizowanych
w opiece nad zabytkami, mające na celu prze-
ciwdziałanie przestępczości skierowanej prze-
ciwko zabytkom, których wspomaganie jest
możliwe w zakresie działania Policji;

2) zadania Policji mające na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawi-
skom kryminogennym oraz ściganie czynów
karalnych, których wspomaganie jest możliwe
w zakresie działania organów ochrony zabyt-
ków i podległych im instytucji kultury wyspe-
cjalizowanych w opiece nad zabytkami.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, będzie
realizowane w zakresie i w sposób określony 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.
Współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji
i organów ochrony zabytków w zakresie tych
czynności odbywa się w trybie określonym w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia
1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzy-
stania przez policjantów z pomocy instytucji pań-

                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji ustalonego w Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 zo-
stały 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 oraz 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. 2772 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 238,
poz. 2390.

stwowych, organów administracji rządowej i sa-
morządu terytorialnego, jednostek gospodarczych
i organizacji społecznych oraz osób (Dz. U. Nr
107, poz. 501).

§ 2
Współdziałanie będzie realizowane w następują-

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

nych względami efektywności ochrony zabytków
albo niecierpiącą zwłoki koniecznością uzyskania
wzajemnego wsparcia działań zapobiegających
utracie zabytków lub podjętych w celu odzyskania
utraconych zabytków;

3) doskonalenie metodyki ochrony zabytków.

§ 3
1. Przedsięwzięcia realizowane w zakresie objętym

porozumieniem będą podejmowane na wniosek
Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli.

2. Odmowa współdziałania może nastąpić tylko w
przypadkach, gdy wykonanie czynności na rzecz
Strony wnioskującej o współdziałanie mogłoby
uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie
ustawowych zadań Strony  wezwanej do współ-
działania.

3. Uprawnionymi przedstawicielami Stron wyznacza się:
1) do współdziałania na terytorium państwa i w

zakresie posiadanej właściwości rzeczowej –
kierowników komórek organizacyjnych Komen-
dy Głównej Policji oraz dyrektorów:
a) Departamentu Ochrony Zabytków Minister-

stwa Kultury,
b) Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych,
c) Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji

Zabytków,
d) Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeolo-

gicznego;
2) komendantów jednostek organizacyjnych Policji

i wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz
kierowników regionalnych ośrodków badań
i dokumentacji zabytków3 – do współdziałania
na obszarach swojej właściwości terytorialnej.

4. Do składania wniosków, o których mowa w ust. 1,
mogą upoważnić:

                                                          
3 Wykaz regionalnych ośrodków badań i dokumentacji zabyt-

ków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
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1) komendanci jednostek Policji – komendantów i
kierowników podległych jednostek i komórek
organizacyjnych;

2) wojewódzcy konserwatorzy zabytków – kie-
rowników komórek organizacyjnych oraz pod-
ległych kierowników delegatur4 wojewódzkich
urzędów ochrony zabytków.

5. W przypadku, gdy obszar właściwości miejscowej
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków lub
delegatury wojewódzkiego urzędu ochrony zabyt-
ków albo regionalnego ośrodka badań i dokumen-
tacji zabytków obejmuje terytorialny zasięg działa-
nia dwóch lub więcej jednostek organizacyjnych
Policji, współdziałanie odbywa się odrębnie z każ-
dą z tych jednostek.

6. Jeżeli w ocenie uprawnionych przedstawicieli, o
których mowa w ust. 3, podjęcie współdziałania
we wnioskowanym zakresie lub formie nasuwa
wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi
przepisami, ostateczne rozstrzygnięcie o możliwo-
ści realizacji wniosku o współdziałanie podejmuje
Strona wezwana do współdziałania, po porozumie-
niu się ze Stroną wnioskującą o współdziałanie.

§ 4
Ustala się następujący sposób postępowania przy

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

są w formie odpowiedniej do okoliczności fak-
tycznych, z zastrzeżeniem wymogu pisemnego
udokumentowania przekazania i przyjęcia wniosku
ustnego w sposób przewidziany przepisami we-
wnętrznymi Stron;

2) podjęcie czynności w ramach współdziałania po-
winno być poprzedzone odpowiednimi do okolicz-
ności faktycznych operatywnymi wzajemnymi
uzgodnieniami lub planowaniem, a w trakcie wy-
konywania tych czynności należy utrzymywać w
niezbędnym zakresie równoległy koordynowany
nadzór;

3) z czynności wykonanych w ramach współdziałania
sporządza się wyłącznie dokumentację wymaganą
odrębnymi przepisami obowiązującymi Strony,
chyba że Strony lub ich uprawnieni przedstawi-
ciele zlecą sporządzenie dokumentacji dodatkowej,
wskazując cel lub sposób wykorzystania oraz for-
mę i miejsce przechowywania tej dokumentacji;

4) policjanci oraz pracownicy urzędów ochrony za-
bytków bezpośrednio kierujący przedsięwzięciami
wykonywanymi w ramach współdziałania doko-
nują bieżącej oceny przebiegu i rezultatów tych
przedsięwzięć.

§ 5
Realizacja współdziałania w zakresie, formach lub

w sposób nieprzewidziany w niniejszym porozumie-

                                                          
4 Wykaz delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabyt-

ków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

niu może nastąpić wyłącznie na podstawie bezpo-
średniego uzgodnienia przyjętego przez Strony,
uwzględniającego odrębność zadań i uprawnień Poli-
cji oraz organów ochrony zabytków i inne uwarun-
kowania prawne wynikające z obowiązujących prze-
pisów.

§ 6
1. Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych

jest obowiązany przekazywać dyrektorowi Biura
Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy
Głównej Policji informacje istotne dla zapobiegania
i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko
zabytkom. W szczególności przekazuje się:
1) informacje dotyczące zdarzeń będących czy-

nami zabronionymi, które stanowią lub mogą
stanowić zagrożenie dla zabytków;

2) informacje dotyczące utraconych i poszukiwa-
nych oraz odzyskanych zabytków;

3) informacje o działaniach podjętych w zakresie
restytucji zabytków niezgodnie z prawem wy-
wiezionych za granicę lub wwiezionych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) informacje o planowanych przemieszczeniach
zabytków o szczególnie wysokiej wartości hi-
storycznej, artystycznej lub materialnej, włącz-
nie z zabytkami przemieszczanymi z zagranicy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) roczne analizy stanu zabezpieczenia w muze-
ach i innych jednostkach organizacyjnych obję-
tych ochroną obowiązkową, podległych, pod-
porządkowanych lub nadzorowanych przez Mi-
nistra Kultury.

2. Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości
Komendy Głównej Policji jest obowiązany przekazy-
wać dyrektorowi Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicz-
nych informacje o sytuacjach zagrażających trwałe-
mu zachowaniu zabytków, ich zagospodarowaniu
i utrzymaniu. W szczególności przekazuje się:
1) informacje dotyczące istotnych uchybień w za-

kresie zabezpieczenia zabytków przed utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem;

2) informacje o skradzionych lub zaginionych za-
bytkach;

3) roczne analizy stanu zagrożenia przestępczo-
ścią skierowaną przeciwko zabytkom.

§ 7
1. Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych

nieodpłatnie udostępni Policji informacje zgroma-
dzone w krajowym wykazie zabytków skradzio-
nych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z
prawem.

2. W przypadku, gdy okoliczności utraty zabytku
wskazują na możliwość nielegalnego wywozu za
granicę, Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Pu-
blicznych niezwłocznie przekazuje stosowne in-
formacje dyrektorowi Biura Taktyki Zwalczania
Przestępczości Komendy Głównej Policji w celu
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podjęcia działań poszukiwawczych za granicą w
ramach międzynarodowej współpracy policyjnej.

§ 8
1. Wymiana informacji o osobie odbywa się w spo-

sób uregulowany w przepisach o ochronie danych
osobowych oraz w art. 20 ust. 1, 2, 15 i 16
ustawy o Policji, z zastrzeżeniem, iż udostępnianie
informacji z informatycznych zbiorów danych Poli-
cji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Biura
Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

2. 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.

3. 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
informacji niejawnych oraz z ustawy o Policji, a w
zakresie wymiany danych przetwarzanych w zbio-
rach elektronicznych także zgodnie z warunkami
technicznymi ustalonymi przez dyrektora Biura
Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

§ 9
1. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, mo-
że być prowadzone w szczególności 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) podejmowanie przez organy ochrony zabytków
czynności kontrolnych na wniosek uprawnio-
nych przedstawicieli Policji;

5) udzielanie przez Policję wsparcia w zakresie
ochrony przemieszczania (transportów) zabyt-
ków.

2. Zespoły koordynacyjne, o których mowa w ust. 1
pkt 3, są powoływane przez Strony lub ich
uprawnionych przedstawicieli, przy czym kierow-
nika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o po-
wołanie zespołu.

§ 10
1. Na podstawie  wniosku dyrektora Ośrodka Ochro-

ny Zbiorów Publicznych skierowanego do dyrekto-
ra Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Ko-
mendy Głównej Policji, Policja udziela wsparcia w
zakresie ochrony przemieszczania (transportów)
zabytków – polegającego na:
1) wzmacnianiu przez Policję organizowanych na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
właścicieli lub posiadaczy zabytków konwo-

jów zabytków, których przemieszczanie
(transportowanie) jest objęte udzielonym na
podstawie odrębnych przepisów poręczeniem
wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowania
za zniszczone, uszkodzone lub skradzione
eksponaty;

2) wzmacnianiu przez Policję organizowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konwojów
zabytków innych niż wymienione w pkt 1, je-
żeli jest to uzasadnione szczególnie wysoką
wartością historyczną, artystyczną lub mate-
rialną zabytków i nie zakłóci realizacji usta-
wowych zadań Policji.

2. Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych
informuje dyrektora Biura Taktyki Zwalczania
Przestępczości Komendy Głównej Policji o treści
wniosków organizatorów wystaw o udzielenie po-
ręczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w za-
kresie szczegółowego opisu środków i warunków
ochrony eksponatów podczas transportu oraz o
miejscu wystawienia.

3. Szczegółowy zakres wsparcia, o którym mowa w
ust. 1, określają przepisy załącznika nr 3 do rozpo-
rządzenia Ministra Kultury z dnia 15 października
2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w mu-
zeach przed pożarami, kradzieżami i innymi nie-
bezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub
utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania
zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagroże-
nia (Dz. U. Nr 193, poz. 1892).

§ 11
1. W czynnościach podejmowanych przez organy

Policji na podstawie przepisów o ochronie osób
i mienia mogą brać udział pracownicy urzędów
ochrony zabytków wyznaczeni przez uprawnio-
nych przedstawicieli Generalnego Konserwatora
Zabytków, jako konsultanci w zakresie metodyki
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. W czynnościach podejmowanych przez organy
ochrony zabytków na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą
brać udział policjanci wyznaczeni przez uprawnio-
nych przedstawicieli Komendanta Głównego Poli-
cji, jako konsultanci w zakresie metodyki ochrony
zabytków przed utratą w wyniku czynów karal-
nych.

§ 12
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 3, mo-

że być prowadzone poprzez:
1) wymianę opracowań koncepcyjnych i materiałów

szkoleniowych dotyczących opieki nad zabytkami
oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości
skierowanej przeciwko zabytkom, a zwłaszcza
nieznanych dotąd form i metod przestępczych;

2) organizowanie wspólnego szkolenia w zakresie
określonym w pkt 1 dla policjantów oraz pracow-
ników urzędów ochrony zabytków.
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§ 13
Wszelkie czynności wykonywane na podstawie

niniejszego porozumienia, z wyjątkiem czynności
określonych w § 7 ust. 1 i § 10 ust. 1, podlegają
rozliczeniom finansowym prowadzonym według na-
stępujących zasad:
1) jednostki organizacyjne Policji i organy ochrony

zabytków pokrywają w całości koszty przedsię-
wzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na
ich rzecz;

2) koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych, wy-
konywanych jednocześnie na rzecz Policji i orga-
nów ochrony zabytków, są pokrywane w propor-
cjach wzajemnie uzgadnianych;

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

§ 14
Interpretacja postanowień niniejszego porozumie-

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

§ 15
1. Komendanci jednostek Policji i wojewódzcy kon-

serwatorzy zabytków są obowiązani dostosować
warunki i tryb aktualnie prowadzonego współ-
działania do ustalonych w niniejszym porozumie-
niu – w terminie 3 miesięcy od wejścia tego poro-
zumienia w życie. Dostosowanie powinno nastą-
pić poprzez dokonanie pisemnych uzgodnień ad-
ministracyjnych lub wspólne operatywne ustalenie
szczegółowych procedur postępowania, z uwzględ-
nieniem zasad, o których mowa w § 13.

2. W przypadku zmian mających wpływ na zakres
kompetencji jednostek i komórek organizacyjnych
objętych niniejszym porozumieniem Strony prze-
kazują sobie wzajemnie stosowne informacje.

§ 16
1. Niniejsze porozumienie jest zawarte na czas nie-

określony.
2. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia następuje w

formie pisemnego aneksu uzgodnionego i podpi-
sanego przez Strony.

3. Porozumienie może być również rozwiązane w
wyniku decyzji jednej ze Stron, przekazanej drugiej
Stronie w formie pisemnego oświadczenia na 30
dni przed żądanym terminem rozwiązania. W ta-
kim przypadku dalsze współdziałanie Stron odby-
wa się na zasadach i w trybie określonym
w ustawach i przepisach wykonawczych do
ustaw poprzez zgłaszanie odpowiednich wnio-
sków w tym zakresie.

4. Porozumienie zostało sporządzone i podpisane w
dwóch egzemplarzach, przeznaczonych dla Stron,
przy czym każdy egzemplarz ma moc oryginału.

§ 17
Tracą moc obowiązującą:

1) ustalenia przyjęte w dniu 11 marca 1991 r. w wy-
niku uzgodnień między Biurem Prewencji Komendy
Głównej Policji a Państwową Służbą Ochrony Za-
bytków, udokumentowane pismem Generalnego
Konserwatora Zabytków l. dz. OOM-185/91;

2) porozumienie zawarte w dniu 2 lutego 1993 r.
między Generalnym Konserwatorem Zabytków
i Komendantem Głównym Policji w sprawie
współdziałania w zapobieganiu i zwalczaniu prze-
stępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury.

§ 18
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia podpisania.

Generalny Konserwator Zabytków
Ryszard Mikliński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załącznik nr 1 do porozumienia
Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji

z dnia 10 marca 2005 r.

WYKAZ
REGIONALNYCH OŚRODKÓW BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

1. Białystok

2. Gdańsk

3. Kielce

4. Kraków

5. Lublin

6. Łódź

7. Poznań

8. Rzeszów

9. Szczecin

10. Toruń

11. Wrocław

Załącznik nr 2 do porozumienia
Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji

z dnia 10 marca 2005 r.

WYKAZ
DELEGATUR WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW OCHRONY ZABYTKÓW

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku:

1.1. Delegatura w Łomży

1.2. Delegatura w Suwałkach

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku:

2.3. Delegatura w Słupsku

3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach:

3.4. Delegatura w Bielsku-Białej

3.5. Delegatura w Częstochowie

4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach:

4.6. Delegatura w Sandomierzu

5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie:

5.7. Delegatura w Nowym Sączu

5.8. Delegatura w Tarnowie
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6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie:

6.9. Delegatura w Białej Podlaskiej

6.10. Delegatura w Chełmie

6.11. Delegatura w Zamościu

7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi:

7.12. Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

7.13. Delegatura w Sieradzu

7.14. Delegatura w Skierniewicach

8. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie:

8.15. Delegatura w Elblągu

8.16. Delegatura w Ełku

9. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu:

9.17. Delegatura w Kaliszu

9.18. Delegatura w Koninie

9.19. Delegatura w Lesznie

9.20. Delegatura w Pile

10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu:

10.21. Delegatura w Krośnie

10.22. Delegatura w Rzeszowie

10.23. Delegatura w Tarnobrzegu

11. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu:

11.24. Delegatura w Bydgoszczy

11.25. Delegatura we Włocławku

12. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie:

12.26. Delegatura w Koszalinie

13. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie:

13.27. Delegatura w Ciechanowie

13.28. Delegatura w Ostrołęce

13.29. Delegatura w Płocku

13.30. Delegatura w Radomiu

13.31. Delegatura w Siedlcach

14. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu:

14.32. Delegatura w Jeleniej Górze

14.33. Delegatura w Legnicy

14.34. Delegatura w Wałbrzychu

15. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze:

15.35. Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim.
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 6

1. Zarządzenie nr 93/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 lutego 2005  r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 94pf/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniające za-
rządzenie w sprawie metod i form wykonywania
przez Policję zadań w zakresie ochrony osobistej
oraz udzielania pomocy świadkom koronnym
i osobom im najbliższym.

3. Zarządzenie nr 95/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 96/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 97/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 98/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 99/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 100/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 101/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 102/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 103/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 104/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 105/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 106/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 107/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 108/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 109/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 110/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 111/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 112/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 113/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 114/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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23. Zarządzenie nr 115/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 116/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 117/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 118/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 119/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 120/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej

29. Zarządzenie nr 121/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 122/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 123/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 124/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 125/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 126/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 127/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 128/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 129/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 130/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 131/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 132/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 133/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 134/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 135/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 136/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 137/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 138/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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47. Zarządzenie nr 139/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 140/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 141/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 142/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 143/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 144/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 145/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 146/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 147/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 148/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 149/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 150/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 151/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 152/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 153/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 154/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 155/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 156/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 157/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 158/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 159/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 160/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 161/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 162/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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71. Zarządzenie nr 163/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 164/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 165/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005  r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 166/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 167/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 168/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 169/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 170/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 171/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005  r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 172/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 173/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 174/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 175/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 176/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 177/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 178/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 179/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 180/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 181/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 182/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 183/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 184/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 185/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 186/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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95. Zarządzenie nr 187/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 188/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 189/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 190/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 191/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 192/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 193/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 194/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

103. Zarządzenie nr 195/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

104. Zarządzenie nr 196/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

105. Zarządzenie nr 197/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

106. Zarządzenie nr 198/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

107. Zarządzenie nr 199/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

108. Zarządzenie nr 200/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

109. Zarządzenie nr 201/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

110. Zarządzenie nr 202/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

111. Zarządzenie nr 203/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych i ustaleń
abonentów telefonów.

112. Zarządzenie nr 204/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

113. Zarządzenie nr 205/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

114. Zarządzenie nr 206/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

115. Zarządzenie nr 207/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

116. Zarządzenie nr 208/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

117. Zarządzenie nr 209/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

118. Zarządzenie nr 210/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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119. Zarządzenie nr 211/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

120. Zarządzenie nr 212/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

121. Zarządzenie nr 213/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

122. Zarządzenie nr 214/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

123. Zarządzenie nr 215/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

124. Zarządzenie nr 216/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

125. Zarządzenie nr 217/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

126. Zarządzenie nr 218/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

127. Zarządzenie nr 219/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

128. Zarządzenie nr 220/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

129. Zarządzenie nr 221/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

130. Zarządzenie nr 222/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

131. Zarządzenie nr 223/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

132. Zarządzenie nr 224/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej

133. Zarządzenie nr 225/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

134. Zarządzenie nr 226/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

135. Zarządzenie nr 227/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

136. Zarządzenie nr 228/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

137. Zarządzenie nr 229/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

138. Zarządzenie nr 230/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

139. Zarządzenie nr 231/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

140. Zarządzenie nr 232/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

141. Zarządzenie nr 233/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

142. Zarządzenie nr 234/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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143. Decyzja nr 44/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 28/Cmt/ 05/EM.

144. Decyzja nr 45/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 30/Cmt/05/EM.

145. Decyzja nr 46/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 29/Cmt/05/EM.

146. Decyzja nr 49/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustale-
nia w Komendzie Głównej Policji limitu ilościowego
służbowych telefonów komórkowych oraz wyso-
kości limitu finansowego na usługi realizowane
przez telefon komórkowy sieci publicznych.

147. Decyzja nr 50/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego  2005 r. w sprawie upo-
ważnienia do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
oraz trybu postępowania w tych sprawach.

148. Decyzja nr 52/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie utwo-
rzenia kancelarii tajnej w Komendzie Głównej Po-
licji, określenia szczegółowych wymagań w za-
kresie ewidencji, sposobu postępowania z do-
kumentami zawierającymi informacje niejawne
oraz obiegu tych dokumentów w Komendzie
Głównej Policji.

149. Decyzja nr 53/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 lutego  2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 33/Cmt/05/JG.

150. Decyzja nr 54/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 35/BŁiI/05/JB.

151. Decyzja nr 55/2005 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 39/Cmt/05/EM.

152. Decyzja nr 56/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 299/BŁiI/04/JC.

153. Decyzja nr 58/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca de-
cyzję nr 459/04 Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 września 2004 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia postę-
powania nr 106/BŁiI/04/EJ.

154. Decyzja nr 62/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 42/BŁiI/05/BR.

155. Decyzja nr 63/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 44/Cmt/05/BR.

156. Decyzja nr 64/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 45/Cmt/05/BR.

157. Decyzja nr 68/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

158. Decyzja nr 69/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania komisji do zniszcze-
nia materiałów zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej w Centralnym Biurze
Śledczym Komendy Głównej Policji, Biurze
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
oraz przez grupy zadaniowe powoływane przez
Komendanta Głównego Policji.

159. Decyzja nr 70/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 48/Cmt/05/HC.

160. Decyzja nr 71/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 40/Ckt/05/BG.

161. Decyzja nr 72/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 41/Cmt/05/RS.

162. Decyzja nr 73/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 42/Cmt/05/WP.

163. Decyzja nr 74/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wy-
znaczenia kierowników komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji do opiniowania projek-
tów planów finansowych wydatków operacyj-
nych dysponentów funduszu operacyjnego Policji
I stopnia i wniosków o zmiany w planach tych
dysponentów.

164. Decyzja nr 75/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wy-
znaczenia Dyrektora Biura Finansów Komendy
Głównej Policji do prowadzenia obsługi finanso-
wej funduszu operacyjnego Policji w imieniu
dysponenta głównego.

165. Decyzja nr 76/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wy-
znaczenia dysponentów funduszu operacyjnego
Policji I stopnia.

166. Decyzja nr 77/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie upo-
ważnienia Zastępcy Komendanta Głównego Policji
do dysponowania funduszem operacyjnym Policji.

167. Decyzja nr 78pf/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

168. Decyzja nr 79pf/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

169. Decyzja nr 80/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie po-
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wołania Komisji Dyscyplinarnej korpusu służby
cywilnej w Komendzie Głównej Policji.

170. Decyzja nr 81/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 52/Ckt/05/MK.

171. Decyzja nr 82/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 52/Ckt/05/JUK.

172. Decyzja nr 83/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie po-
wołania Zespołu do spraw opracowania zasad
funkcjonowania policyjnych orkiestr etatowych
oraz nieetatowych orkiestr i chórów.

173. Decyzja nr 92/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
57/Ctr/ 05/WP.

174. Decyzja nr 93/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
51/Cmt/05/WP.

175. Decyzja nr 94/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
59/Ckt/05/BG.

176. Decyzja nr 97/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania zespołu do opracowania zasad i trybu po-
stępowania w zakresie gospodarki zbędnymi
składnikami mienia w Policji.

177. Decyzja nr 98/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca  2005 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania komisji przetargowej do
postępowania nr 320/Cmt/04/RS.

178. Decyzja nr 99/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 marca  2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 49/Ckt/05/UM.

179. Decyzja nr 100/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie powo-

łania komisji przetargowej do postępowania nr
60/Cam/05/IJ.

180. Decyzja nr 101/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
61/Cam/05/WP/05/JB.

181. Decyzja nr 102/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie udzie-
lenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy zaku-
pu zestawu stomatologicznego.

182. Decyzja nr 103/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
63/BŁiI/05/BG.

183. Decyzja nr 104/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
64/Cmt/05/HC.

184. Decyzja nr 105/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
66/Ckt/05/BG.

185. Decyzja nr 106/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania zespołu zadaniowego do wykonania czyn-
ności mających na celu uzyskanie certyfikatu
bezpieczeństwa dla systemu i sieci teleinforma-
tycznej UMR.

186. Decyzja nr 107/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
śledczej.

187. Decyzja nr 109/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
65/BŁiI/05/MK.

187. Decyzja nr 110/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
67/Cog/05/EM.
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