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58
ZARZĄDZENIE NR 467 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 maja 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów i typów wprowadzanej na uzbrojenie Policji
broni gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS IMPERATOR kal. 12/76

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

§ 1
W zarządzeniu nr 498 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów i ty-
pów wprowadzanej na uzbrojenie Policji broni gład-
kolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS

IMPERATOR kal. 12/76 (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 45)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w za-
łączniku do zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 467
Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 maja 2005 r.

WARUNKI TAKTYCZNO-TECHNICZNE, WARUNKI UŻYCIA
ORAZ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA AMUNICJI KAL. 12/70

DO STRZELB GŁADKOLUFOWYCH

A M U N I C J A
kal. 12/70 do strzelb gładkolufowych

1. Rodzaje amunicji

1.1. Do strzelb gładkolufowych powtarzalnych stosuje się następujące rodzaje amunicji:

1) nabój specjalny z pociskiem „BRENEKA” – W8MP;
2) nabój specjalny śrutowy „LOFTKA” – LFT-6.8;
3) nabój z pociskiem gumowym „BĄK”;
4) nabój z pociskiem gumowym „CHRABĄSZCZ”;
5) nabój z pociskiem proszkowym „PR-PIK-94M”, „PR-PIK-98”;
6) nabój z pociskiem gazowym (proszkowo-obezwładniającym) „CS-94M”, „CS-98”;
7) nabój ćwiczebny typu „huk-błysk” – „ONS-2000”.
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1.2. Podstawowe charakterystyki nabojów wymienionych w pkt 1.1 podane są w tabeli nr 1 i nr 2.

TABELA NR 1
Podstawowe dane taktyczno-techniczne naboi kalibru 12/70

Lp. Nazwa naboju
– Symbol na łusce

Kolor
łuski Rodzaj pocisku

Zasięg
niebezpiecznego

rażenia

Celność
strzelania

1 „BRENEKA” – W8MP Czerwony Pocisk ołowiany
o śred. = 16,5 mm
m = 30 g

L = 525 m Tarcza śr. 250 mm
L = 35 m
Skupienie przestrz. w kołach:
240, 270, 280 mm

2 „LOFTKA” – LFT-6.8 Niebieski 12 kulek ołowianych
o śred. = 6,8 mm
m = 2 g każda

L = 230 m Tarcza 1 m x 1 m
L = 35 m
Skupienie przestrz. w kole
o śr. 750 mm

3 „BĄK” – BĄK Biały Kula gumowa
o śred. = 17,4 mm
m = 4,5 g

L = 20 m L = 20 m
Przest. w kole
o śred. 720 mm

4 „CHRABĄSZCZ” –
CHRB 20, CHRB 30,
CHRB 50

Biały Walec gumowy ubrzechwiony
śred. = 18,8 mm
m = 8 g

L = 20 m
L = 30 m
L = 50 m

L = 20 m roz. przest. koło
o śr. 240 mm
L = 30 m
koło o śr. 300 mm
L = 50 m
koło o śr. 840 mm

5 „PR–PIK– 94M”
– PR–PIK94M
„PR–PIK– 98”
– PR–PIK98

Zielony Mieszanka żelaza i talku tech-
nicznego

L = 100 m L = 35 m
Rozrzut 5 szt. nie przekracza
koła o śr. 60 mm
Rozrzut 10 szt. nie przekracza
koła o śr. 150 mm

6 „CS–94M” –CS–94M
„CS–98” –CS–98

Żółty Mieszanka proszku żelazowego
i talku z domieszką środka CS

L = 100 m Można wstrzeliwać do po-
mieszczeń i samochodów

7 „ONS-2000” –
ONS-2000

Biały Nabój nie posiada pocisku.
Ładunek błyskowo-akustyczny
stanowi sproszkowana mie-
szanina azotanu sodu i pyłu
magnezowego

L = 8 m Nie dotyczy
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TABELA NR 2
Strefy rażenia naboi kal. 12/70

Nabój z pociskiem BRENEKA Strefa działania rażącego – ciężkie zranienie, rażenie śmiertelne V> 27 m/s

0 m 100 m 200 m 300 m 400 m 525 m

Nabój z pociskiem LOFTKA Strefa rażenia śmiertelnego Strefa prędkości niebezpiecznej/ciężkie zranienie
V> 46 m/s

0 m 50 m 100 m 230 m

Nabój z pociskiem proszkowym Przebija:
Deska 40 mm szybę i karoserię samochodową szybę okienną 4 mm

0 m 10 m 20 m 30 m 100 m

Nabój z pociskiem proszkowo-gazowym Można wstrzelić pocisk gazowy (proszkowo-obezwładniajacy) do pomieszczenia
lub samochodu

0 m 100 m

Nabój z pociskiem CHRB – 20                  Strefa rażenia

Nabój z pociskiem CHRB – 30                                                Strefa rażenia

Nabój z pociskiem CHRB – 50                                                                             Strefa rażenia

0 m 20 m 30 m 50 m

Nabój z pociskiem Bąk                   Strefa rażenia

0 m 20 m

Nabój ćwiczebny ONS-2000                    Strefa rażenia

0 m 8 m

Uwaga!
pociski CHRB-20, 30, 50, Bąk w oznaczonych strefach rażenia powodują w 50% trafień uszkodzenie odkrytej
powłoki skórnej

2. Działanie amunicji

2.1. Nabój specjalny z pociskiem BRENEKA

Dla pocisku BRENEKA prędkość progowa ciężkiego zranienia wynosi 27 m/s.
W całej strefie zasięgu, do 525 m pociski mają prędkość większą lub równą prędkości progowej, a tym samym

dysponują energią wystarczającą do ciężkiego zranienia lub rażenia śmiertelnego człowieka.
Strzelanie z odległości 30 m do samochodu osobowego umożliwia przebicie 2 blach karoseryjnych oraz penetra-

cję ścianki staliwnego bloku silnika na głębokość 10 mm.
Strzelanie z odległości 30 m umożliwia przebicie pojedynczej blachy karoseryjnej, sosnowej deski calowej, po-

nowne przebicie karoserii i drugiej deski calowej.
Strzelanie z odległości 30 m przez prześwit szyb samochodowych powoduje przejście kuli przez dwie szyby oraz

2 deski o grubości 1 cala każda.
Mało skuteczne jest natomiast strzelanie do koła samochodu, do tego istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego

rażenia pociskiem odbitym lub rykoszetującym od powierzchni opony.
Stabilizacja pocisku na badanym odcinku lotu jest zadowalająca.
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2.2. Nabój specjalny śrutowy typu LOFTKA

Możliwość skutecznego rażenia człowieka, w tym rażenia śmiertelnego, istnieje przy trafieniu loftką wystrzeloną
z odległości <50 m. Próg prędkości niebezpiecznej wynosi 46 m/s, co odpowiada odległości strzelania <230 m.

Strzelając ze strzelby IMPERATOR do tarcz wykonanych z 1-calowych desek, uzyskano wyniki:
– odległość 40 m, na 3 strzały uzyskano 19 przebić tarczy;
– odległość 45 m, na 3 strzały uzyskano 3 przebicia tarczy;
– odległość 50 m, na 3 strzały uzyskano 14 trafień, loftki utknęły w deskach na głębokości do 10 mm.

Jest to amunicja o dużej sile uderzeniowej, stanowi szczególnie efektywny środek do unieruchamiania pojazdów.
Strzelanie z odległości 30 m umożliwia przebicie blachy karoseryjnej (1 mm) lub szyby samochodowej.

Strzelanie z odległości 15 m do samochodu powoduje przebicie karoserii lub szyby, a około 25% loftek ma ener-
gię wystarczającą do przebicia 1-calowej deski sosnowej.

Strzelanie do koła samochodowego z odległości 15-20 m z kierunku 300 od osi wzdłużnej pojazdu jest skuteczne.
Loftki nie rykoszetują.

2.3. Naboje z pociskiem gumowym – niepenetracyjne

Trafienie pociskiem typu BĄK z odległości 20 m od lufy jest bolesne, lecz nie powoduje ciężkich zranień lub kon-
tuzji, może jednak powodować przecięcie skóry.

Prędkość niebezpieczna, w odniesieniu do odkrytego ciała ludzkiego, dla pocisku CHRABĄSZCZ = 65 m/s. Ozna-
cza to, że przy prędkości uderzenia większej od 65 m/s w 50% przypadków można się spodziewać przecięć odkrytej
skóry człowieka dorosłego.

 Naboje typu BĄK i CHRABĄSZCZ cechują bardzo zbliżone parametry energetyczne. Do strzelań na odległościach
> 20 m, ze względów balistyki zewnętrznej, budowy nabojów uzasadnione są preferencje dla naboju CHRA-
BĄSZCZ.

2.4. Naboje proszkowe

Pocisk naboju PR–PIK–94M po wystrzeleniu leci w całości do momentu spotkania z przeszkodą, przebija ją i roz-
sypuje się, czyli po prostu „znika”. Właściwość ta sprawia, że naboje są wręcz idealne do tych zastosowań policyj-
nych, w których pocisk nie może być niebezpieczny dla osób postronnych.

Zdolność penetracji pocisku proszkowego jest bardzo duża i np. pocisk ten przebija:
– deskę sosnową o grubości 40 mm z odległości 10 m;
– deskę sosnową o grubości 80 mm z odległości 5 m;
– szybę okienną o grubości 4 mm z odległości 100 m;
– szybę samochodową z odległości 30 m;
– drzwi boczne samochodu z odległości 30 m.

Pocisk zachowuje zdolność penetracji przy uderzeniu pod kątem do 250. Po zniszczeniu celu pociski są zupełnie
nieszkodliwe dla osób postronnych. Mogą być stosowane do „odstrzeliwania” zamków w mieszkaniu, samochodzie
itp. Policjanci nie muszą zważać na to, czy za drzwiami ktoś stoi i obawiać się, że zostanie trafiony bezpośrednio lub
rykoszetem.

Odmianą naboju PR–PIK–94M jest nabój CS–94M.
Jego parametry balistyczne niczym nie różnią się od naboju PIK. Przez dodanie 80 mg środka łzawiącego CS uzyska-
no nabój gazowy o specyficznej konstrukcji i „opóźnionym działaniu”. Środek CS zaczyna działać dopiero po znisz-
czeniu koszyczka, a więc po trafieniu w cel. Za pomocą naboju CS–94M można „wystrzelić” gaz np. na wyższe
kondygnacje budynku lub do samochodu i w ten sposób zmusić podejrzane osoby do opuszczenia kryjówki.

2.5. Nabój ćwiczebny „huk–błysk” ONS–2000

Jest to amunicja ślepa, której działanie polega wyłącznie na oddziaływaniu świetlno-akustycznym.
Zaelaborowana w łuskę mieszanina azotanu sodu i proszku magnezu ulega podczas strzału całkowitemu spaleniu

w lufie broni i ma jedynie za zadanie spotęgować huk wystrzału oraz jego efekt świetlny.

3. Kompletacja i znakowanie amunicji

Oznaczenie nabojów polega na trwałym naniesieniu:
– na okuciu nazwy wytwórni „FAM Pionki” oraz przyjętego „wagomiarowego” kalibru naboju,
– na tulejce łuski liczby określającej średnicę śrutu w mm lub charakterystycznej nazwy naboju,
– na tulejce łuski liczby oznaczającej długość rozwiniętej łuski – w milimetrach.
Uwaga: do dnia 31.12.2004 r. na okuciu umieszczana była nazwa wytwórni „PAWAM Pionki”.
Dla ułatwienia rozróżniania poszczególnych rodzajów naboi łuski mają następujące kolory:

– czerwony, nabój z pociskiem „BRENEKA”, na łusce napis: „W8MP”,
– niebieski, nabój z pociskiem „LOFTKA”, na łusce napis: „LFT–6.8”,
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– zielony, nabój proszkowy, na łusce napis: „PR–PIK–94M” lub „PR–PIK–98”,
– żółty, nabój gazowy (proszkowo-obezwładniający), na łusce napis: „CS–94M” lub „CS–98”,
– biały, na łusce napis: „BĄK”,
– biały, na łusce napis: „CHRB 20”, „CHRB 30”, „CHRB 50”,
– biały, na łusce napis: „ONS–2000”.

Naboje fabrycznie pakowane są po 25 sztuk do pudełek tekturowych o kolorach odpowiadających kolorom łusek
nabojów. Opakowania jednostkowe (25 szt. nabojów) pakowane są po 20 szt. do opakowań transportowych (zbior-
czych), które począwszy od roku 2005 oznakowane będą dwiema etykietami o formacie A5 zawierającymi nazwę
producenta, rodzaj amunicji oraz adres odbiorcy. Kolor etykiet odpowiada kolorowi łusek amunicji, jaka znajduje się
wewnątrz opakowania.

4. Zasady przechowywania i dokonywania przeglądów amunicji oraz zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji

Amunicję należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze +5 C0 : +25 C0 i wilgotności względnej
powietrza 60 : 80%. Gwarancja producenta na amunicję wynosi 24 miesiące, licząc od daty produkcji.

W czasie wykonania zadań służbowych amunicję należy przechowywać w specjalnym pasie (ładownicy) bezpo-
średnio przy strzelcu.

Przegląd amunicji wykonuje się w celu wykrycia niesprawności mogących spowodować zacięcie podczas strzela-
nia. Naboje należy przeglądać codziennie przed służbą, strzelaniem oraz na polecenie przełożonego.

Podczas przeglądu należy sprawdzić:
– czy na okryciu łuski nie ma śniedzi; czy nie są one pogięte i czy nie mają zadziorów utrudniających ładowanie

nabojów do magazynka lub komory nabojowej;
– czy spłonka nie wystaje ponad powierzchnię dna łuski, czy pocisk jest pewnie osadzony, czy zatyczki nabojów
śrutowych nie są uszkodzone oraz napisy określające typ pocisku lub jego rodzaj są czytelne;

– czy wśród nabojów bojowych nie ma szkolnych.
Wszystkie uszkodzone naboje należy zdać do magazynu, a zanieczyszczenia wytrzeć suchą, czystą szmatką.
Najczęstszymi przyczynami niewypałów z winy amunicji są:

a) Spłonki:

– zbyt grube dno;
– brak lub uszkodzona masa zapłonowa;
– brak kowadełka;
– spłonka osadzona zbyt głęboko względem dna łuski lub wklęśnięta wraz z dnem i okuciem wskutek niefacho-

wego wciskania.

b) Łuski:

– zbyt cienka kryza;
– źle uformowane kowadełko do spłonki kulowej;
– brak otworów ogniowych między spłonką i ładunkiem prochowym.

c) Ładunku prochowego:

– niewielka ilość prochu lub jego brak;
– zawilgocony ładunek prochowy;
– zmienione charakterystyki prochu na skutek przechowywania amunicji w podwyższonej temperaturze.

4.1. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas eksploatacji amunicji:

– zabrania się stosowania do strzelania amunicji uszkodzonej;
– zabrania się naprawy pocisków we własnym zakresie;
– zabrania się rozbrajania nabojów;
– zabrania się strzelania z amunicji zawilgoconej lub przegrzanej;
– zabrania się rzucania nabojów;
– zabrania się strzelania z amunicji, której oznakowanie jest nieznane lub nieczytelne;
– zabrania się strzelania z amunicji brudnej lub zapiaszczonej;
– amunicję należy chronić przed podwyższoną temperaturą;
– naboje wolno przenosić i transportować tylko w typowych zasobnikach lub opakowaniach fabrycznych.

Uwaga:
a) ze względu na fakt, że „niewypał” jest zjawiskiem niebezpiecznym, lufę strzelby można otworzyć dopiero po cza-

sie ok. 3-5 sekund;
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b) ze względu na tendencję do spęczania łusek nabojów zaleca się ładować do magazynka strzelby o jeden nabój
mniej niż wynosi pojemność magazynka;

c) w przypadku stwierdzenia, że oznakowanie na łusce naboju jest mało czytelne, naboje takie należy zużyć
w pierwszej kolejności w czasie treningów strzeleckich lub przekazać do naprawy w celu naniesienia nowego
oznakowania.

59
DECYZJA NR 172 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia dowódczo-sztabowego
w zakresie taktycznych sposobów rozwiązywania sytuacji kryzysowych przez wydzielone siły

i środki Policji polskiej przy współudziale wydzielonych jednostek Policji niemieckiej

Mając na względzie konieczność doskonalenia
procedur policyjnych w trakcie prowadzenia działań
zapobiegających lub zwalczających akty o charakte-
rze terrorystycznym, postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Polecam przygotowanie i przeprowadzenie ćwi-

czenia dowódczo-sztabowego w zakresie taktycz-
nych sposobów rozwiązywania sytuacji kryzyso-
wych, w tym koordynacji działań antyterrory-
stycznych, z udziałem wydzielonych sił i środków
Policji polskiej przy współudziale Policji niemiec-
kiej, zwanego dalej „ćwiczeniem”.

2. Ćwiczenie przeprowadzone zostanie w dniach od
25 do 29 kwietnia 2005 r. na terenie wojewódz-
twa lubuskiego, na obszarze poligonu Wojska Pol-
skiego w Wędrzynie.

3. W ćwiczeniu wezmą udział policjanci z jednostek
organizacyjnych podległych Komendantom Woje-
wódzkim Policji z: Szczecina, Wrocławia, Gorzowa
Wlkp., Poznania i Gdańska oraz policjanci z Repu-
bliki Federalnej Niemiec.

4. W ćwiczeniu mogą wziąć udział funkcjonariusze
Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, Straży
Ochrony Kolei oraz Żandarmerii Wojskowej.

§ 2
Na kierownika ćwiczenia odpowiedzialnego za je-

go przebieg wyznaczam Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Szczecinie – nadinsp. Andrzeja GORGIELA

§ 3
1. Kierownik ćwiczenia wyznaczy swoich zastęp-

ców, powoła Sztab ćwiczenia, opracuje koncepcję
przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia, okre-
śli cele szkoleniowe, nawiąże  współpracę z Poli-
cją niemiecką oraz zleci opracowanie systemów
dowodzenia i łączności na potrzeby ćwiczenia.

2. Kierownik ćwiczenia, w celu jego prawidłowej
realizacji, uprawniony jest do powołania zespołów,
którym określi:
1) organizację i skład;
2) zakres działania i uczestnictwa poszczególnych

służb Policji polskiej;
3) zakres współpracy z Policją niemiecką.

§ 4
Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej

Policji do pracy w zespołach, o których mowa w § 3
ust. 2, może kierować podległych policjantów w celu
dokonania obiektywnej oceny sposobu przygotowania i
przeprowadzenia ćwiczenia, zasadności podejmowa-
nych decyzji oraz poziomu współdziałania ćwiczących
służb Policji polskiej z partnerami niemieckimi.

§ 5
Kierownik ćwiczenia, w celu zapewnienia możliwo-

ści zebrania doświadczeń i wypracowania wniosków z
jego przebiegu, które powinny zostać zastosowane w
procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego policjan-
tów, może zezwolić na udział w ćwiczeniu przedstawi-
cieli polskich szkół policyjnych.

§ 6
Koszty związane z udziałem i organizacją ćwicze-

nia ponosi każda z uczestniczących jednostek organi-
zacyjnych Policji we własnym zakresie.

§ 7
Kierownik ćwiczenia odpowiedzialny jest za zor-

ganizowanie właściwej obsługi prasowej w miejscach
jego prowadzenia.

§ 8
Kierownika ćwiczenia zobowiązuję do bieżącej oce-

ny pracy Sztabu ćwiczenia i zespołów, o których mowa
w § 4 ust. 2, w trakcie jego realizacji oraz do sporzą-
dzenia kompleksowej oceny ćwiczenia i przekazania jej
Dyrektorowi Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej
Policji w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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DECYZJA NR 183 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego dla policjantów
komórek sztabowych jednostek Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 7, poz. 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,
Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70)
postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program kursu specjalizacyjnego

dla policjantów komórek sztabowych jednostek Poli-
cji”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 664 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie pilotażowego
programu kursu specjalizacyjnego dla policjantów komórek
sztabowych jednostek Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 5).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 185  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności dyżurny jednostki Policji prowadzonego w systemie eksternistycznym

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

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia specjalistyczne-

go policjantów o specjalności dyżurny jednostki Poli-

cji prowadzonego w systemie eksternistycznym”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole
Policji w Słupsku.

§ 3
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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DECYZJA NR 186  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji o niektórych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych

i dochodzeniowo-śledczych, wykonywanych w zakresie zwalczania przestępstw korupcyjnych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o Policji z dnia
6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58
z późn. zm.1) postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Polecam komendantom wojewódzkim Policji i Ko-

mendantowi Stołecznemu Policji informować Cen-
tralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji, zwa-
ne dalej „CBŚ KGP”, o niektórych czynnościach ope-
racyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
wykonywanych w komendach wojewódzkich Policji
(Komendzie Stołecznej Policji) w zakresie zwalczania
przestępstw korupcyjnych.

2. W rozumieniu niniejszej decyzji przestępstwami
korupcyjnymi są przestępstwa określone w art.
228-230a, 231, 250a, 296 § 2, 296a, 296b oraz
305 Kodeksu karnego.

§ 2
Obowiązek informowania, o którym mowa w § 1

ust. 1, wykonuje się w następujący sposób:
1) w sprawach operacyjnych – poprzez przeka-

zywanie do CBŚ KGP dodatkowych, poza spo-
rządzanymi zgodnie z Instrukcją pracy opera-
cyjnej Policji2, egzemplarzy niżej wyszczegól-
nionych decyzji:
a) o wszczęciu oraz zakończeniu rozpoznania

operacyjnego,
                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i
Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873,
Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800,
Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703,
Nr 277 poz. 2742, z 2005 r., Nr 10, poz. 70.

2 Instrukcja pracy operacyjnej Policji stanowi załącznik do
zarządzenia nr 16/pf Komendanta Głównego Policji z dnia
4 września 2002 r. w sprawie metod prowadzenia przez
Policję współpracy z osobowymi źródłami informacji, ob-
serwacji i wykorzystania obiektów specjalnych oraz form
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
zmienionego zarządzeniami nr 422/pf z dnia 22 sierpnia
2003 r. oraz nr 1399/pf z dnia 14 grudnia 2004 r.

b) o wszczęciu, zakończeniu, zawieszeniu,
wznowieniu, przekazaniu oraz podjęciu roz-
pracowania operacyjnego;

2) w postępowaniach przygotowawczych – poprzez
przekazywanie do CBŚ KGP meldunków z usta-
lenia osób podejrzanych o przestępstwo korup-
cyjne, sporządzanych w formie elektronicznej
według wzoru stanowiącego załącznik do niniej-
szej decyzji.

§ 3
1. Dodatkowe egzemplarze decyzji, o których mowa w

§ 2 pkt 1, należy przekazywać w terminie do 10 dni
od daty wszczęcia, zakończenia, zawieszenia,
wznowienia, przekazania lub podjęcia rozpoznania
albo rozpracowania operacyjnego.

2. Meldunki, o których mowa w § 2 pkt 2, należy
przekazywać niezwłocznie po przedstawieniu zarzu-
tów popełnienia przestępstwa korupcyjnego, a w
przypadku zatrzymania osoby podejrzanej o prze-
stępstwo korupcyjne, której nie przedstawiono za-
rzutów – niezwłocznie po jej zwolnieniu.

3. Na podstawie informacji zawartych w decyzjach i
meldunkach, o których mowa w § 2, w CBŚ KGP
dokonuje się oceny stanu i dynamiki zmian zagroże-
nia przestępczością korupcyjną.

4. Upoważniam dyrektora CBŚ KGP do określania w
niezbędnym zakresie technicznych sposobów wyko-
nywania niniejszej decyzji, w tym oprogramowania
stosowanego do przekazywania meldunków, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 2.

§ 4
1. W ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej

decyzji komendanci wojewódzcy Policji i Komendant
Stołeczny Policji przekażą do CBŚ KGP przewidziane
niniejszą decyzją informacje dotyczące spraw opera-
cyjnych oraz ustalonych osób podejrzanych (podej-
rzanych) za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia
wejścia w życie niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załącznik do decyzji nr 186
Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 kwietnia 2005 r.

WYDZIAŁ/SEKCJA1

dw. z KORUPCJĄ
KWP/KSP1 W .........
L. dz. ..........

MELDUNEK
z ustalenia osoby podejrzanej-podejrzanego1 o przestępstwo korupcyjne

1. Jednostka Policji prowadząca postępowanie przygotowawcze ................, nr RSD ................
2. Forma stosowanej pracy operacyjnej (RO, TR, itp.) ................, kryptonim................, nr rej. ................
3. Data zatrzymania ................ przedstawienia zarzutów ................
4. Opis okoliczności popełnienia przestępstwa korupcyjnego: ................
5. Dane osoby zatrzymanej – podejrzanego1:

5.1. nazwisko i imię (imiona), pseudonim, nr PESEL ................,
5.2. adres zamieszkania (zameldowania) ................,
5.3. miejsce zatrudnienia lub nazwa, REGON, NIP, adres siedziby prowadzonego przedsiębiorstwa ..............,
5.4. zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja ................,
5.5. treść przedstawionych zarzutów i kwalifikacja prawna2 ................,
5.6. zastosowany środek zapobiegawczy ................

6. Ujawnione korzyści majątkowe i osobiste (wręczone, przyjęte, proponowane): ................
7. Uwagi dodatkowe:

7.1. zastosowanie kontrolowanego wręczenia lub przyjęcia korzyści majątkowej w trybie art. 19a ustawy
o Policji, ................,

7.2. spełnienie warunków zastosowania: art. 229 § 6, art. 230a § 3, art. 250a § 4, art. 296a § 5, art. 296b § 4
kodeksu karnego (możliwość odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary) ................,

7.3. inne uwagi ................
8. W przypadku zatrzymania lub przedstawienia zarzutów kolejnej osobie w tej samej sprawie dodatkowo podać:

Informuję, że jest to .............. kolejna osoba zatrzymana-podejrzana1 w sprawie. Dotychczas spośród
........... ustalonych podejrzanych tymczasowo aresztowano .............., dozorem policyjnym objęto ................,
wobec ................ zastosowano poręczenia majątkowe na łączną kwotę ................ U ................ podejrza-
nych zabezpieczono mienie o wartości ................ zł (w tym uprzednio zajęte przez Policję o wartości
................ złotych).

............................................
podpis, stopień policyjny, imię i nazwisko oraz tel. służbowy sporządzającego meldunek

............................................
zatwierdził3

                                                          
1 niepotrzebne skreślić,
2 opis i kwalifikacja prawna czynu stanowiącego podstawę zatrzymania w przypadku, gdy pomimo zatrzymania nie przed-

stawiono zarzutów.
3 podpis bezpośredniego przełożonego osoby sporządzającej meldunek.
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DECYZJA NR 187  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 kwietnia 2005 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy
i umiejętności zawodowych policjantów

§ 1
W 2005 roku polecam przeprowadzenie kolejnych

edycji:
1) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu

Drogowego”;
2) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewen-

cji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”;
3) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielni-

cowych „Dzielnicowy Roku”;
4) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby

Kryminalnej”;
5) Kynologicznych Mistrzostw Policji;

– zwanych dalej „konkursami”.

§ 2
1. Komendanci powiatowi (miejscy) i rejonowi Policji

przeprowadzą do dnia 31 maja 2005 r. spraw-
dziany wiedzy zawodowej i na ich podstawie oraz
na podstawie wyników ostatnio przeprowadzo-
nych sprawdzianów strzeleckich i sprawnościo-
wych wytypują kandydatów do uczestnictwa
w eliminacjach do konkursów na szczeblu woje-
wódzkim.

2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, mogą
przeprowadzić dodatkowe sprawdziany wiedzy i
umiejętności zawodowych, w szczególności, gdy
wynika to ze specyfiki rodzaju służby objętej kon-
kursem.

3. Sprawdzian wiedzy zawodowej, o którym mowa
w ust. 1, będzie przeprowadzony na podstawie
testów wiedzy opracowanych przez zespół po-
wołany odrębną decyzją Komendanta Głównego
Policji.

§ 3
Komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Sto-

łeczny Policji) sprawują bezpośredni nadzór nad orga-
nizacją i przeprowadzeniem w terminie do dnia 30
czerwca 2005 r. eliminacji na szczeblu wojewódzkim
konkursów – zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami
konkursów.

§ 4
1. Komendant Szkoły Policji w Słupsku zorganizuje

i przeprowadzi finał Ogólnopolskich Zawodów

Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych
„Patrol Roku” – w dniach 08-10.09.2005 r.

2. Komendant Szkoły Policji w Pile zorganizuje i prze-
prowadzi finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant
Służby Kryminalnej” – w dniach 15-16.09.2005 r.

3. Komendant Szkoły Policji w Katowicach zorgani-
zuje i przeprowadzi finał Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” –
w dniach 06-07.10.2005r.

4. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie zorganizuje i przeprowadzi finały:
1) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu

Drogowego” – w dniach 21-24.09.2005 r.;
2) Kynologicznych Mistrzostw Policji – w dniach

21-24.09.2005 r.

§ 5
Komendanci szkół policyjnych, odpowiednio dla

każdego konkursu:
1) powołają zespół organizacyjny konkursu i wy-

znaczą zadania poszczególnym jego członkom;
w skład zespołu oraz do realizacji określonych
zadań można powołać policjantów z innych
jednostek organizacyjnych Policji w uzgodnie-
niu z ich kierownikami;

2) przygotują i przedstawią do zatwierdzenia
Komendantowi Głównemu Policji:
a) regulamin konkursu – do dnia 30 kwietnia

2005 r.,
b) preliminarz wydatków związanych z orga-

nizacją i przeprowadzeniem finału konkur-
su – do dnia 31 maja 2005 r.

§ 6
Dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz ko-

mendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny
Policji) udzielą wszechstronnej pomocy szkołom poli-
cyjnym w przygotowaniu poszczególnych konkursów.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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DECYZJA NR 200  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego
dla policjantów realizujących problematykę prewencji kryminalnej

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, Nr 277,
poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70) postanawiam,
co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program programu kursu specjaliza-

cyjnego dla policjantów realizujących problematykę pre-
wencji kryminalnej”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Szkole Policji w Katowicach.

§ 3
Traci moc decyzja nr 214 Komendanta Głównego

Policji z dnia 11 września 2003 r. w sprawie pilota-
żowego programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego policjantów realizujących problematykę
prewencji kryminalnej (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 91).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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DECYZJA NR 222  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji
plecakowych miotaczy substancji łzawiącej

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

§ 1
Wprowadza się na uzbrojenie Policji plecakowe

miotacze substancji łzawiącej.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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66
DECYZJA NR 225  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego
dla policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne

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

§ 1
Wprowadzam „Program kursu specjalizacyjnego

dla policjantów wykonujących zadania antyterrory-
styczne”, stanowiący załącznik do decyzji.

                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
opublikowane 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, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171,
poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135,
Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 70.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 34 Komendanta Głównego

Policji z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla policjantów wykonujących zadania
antyterrorystyczne – wersja pilotażowa (Dz. Urz.
KGP Nr 3, poz. 17).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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DECYZJA NR 230  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 maja 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji
oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.1) oraz § 5 ust. 1 – 3 w związku
z § 9 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regula-
minu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7,
poz. 31 z późn. zm.2), postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 528 Komendanta Głównego Policji

z dnia 29 października 2004 r. w sprawie podziału
                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.: Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r, Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 171, poz.1800 i Nr 179, poz. 1842, Nr 277,
poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.
2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 20, poz. 125, z 2005 r. Nr 4,
poz. 11 i Nr 9, poz. 44.

zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego
Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w
imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 21, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Biuro Wywiadu Kryminalnego”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zastępca Komendanta Głównego Policji,
nadinsp. Marek Hebda nadzoruje realizację
czynności mieszczących się w zakresach
szczegółowych zadań następujących komó-
rek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości;
2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne;
3) Główny Sztab Policji;”

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nadinsp. Marek Hebda nadzoruje ko-

mendantów wojewódzkich Policji w: Bia-
łymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie,
Radomiu i Rzeszowie;”

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2) Zastępców Komendanta Głównego Poli-
cji – nadinsp. Marka Hebdę oraz insp.
Dariusza Nagańskiego upoważniam do po-
dejmowania w moim imieniu decyzji,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przy-
padkach pilnych, jeżeli ze względu na oko-
liczności nie jest możliwe niezwłoczne roz-
patrzenie sprawy przeze mnie lub przez
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głów-
nego Policji”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą obowiązującą od dnia 19 kwietnia 2005 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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WYTYCZNE NR 1  KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie ochrony bezpieczeństwa osobistego policjantów
oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami

Rozdział 1

Postanowienia wstępne
W celu zwiększenia poziomu osobistego bezpie-

czeństwa policjantów i osób postronnych podczas
zatrzymywania osób podejrzewanych o popełnienie
czynów zabronionych poruszających się pojazdami,
zwanych dalej „podejrzanymi”, oraz poprawy spraw-
ności i skuteczności działań Policji w zakresie za-
trzymywania podejrzanych, mając także na uwadze
przepisy zawarte w szczególności w:

1) rozdziale 27 (art. 243-248) ustawy Kodeks po-
stępowania karnego;

2) rozdziale 8 działu VI (art. 45-47) ustawy Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia;

3) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 wrze-
śnia 1990 r. w sprawie określenia przypadków
oraz warunków i sposobów użycia przez policjan-
tów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U.
Nr 70, poz. 410 z późn. zm.);

4) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. nr 14, poz.
144 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 230 i Nr 230,
poz. 2310);

5) rozdziałach 3 i 5, a także § 5 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w spra-
wie sposobu postępowania przy wykonywaniu
niektórych uprawnień Policji oraz wzorów doku-
mentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U.
Nr 25, poz. 204) postanawia się, co następuje:

§ 1
Taktykę i metody działania określone w niniejszych

wytycznych należy stosować głównie w sytuacjach
charakteryzujących się ponadprzeciętnym ryzykiem i
stopniem trudności realizacyjnej, co ma miejsce przede
wszystkim w następujących okolicznościach:

1) pojazd, w którym znajduje się podejrzany,
uczestniczy w ruchu oraz nie ma możliwości

zatrzymania podejrzanego poza pojazdem, któ-
rym się przemieszcza;

2) osoba lub osoby znajdujące się w pojeździe
wraz z podejrzanym posiadają, czy też według
posiadanych informacji mogą posiadać, legalnie
albo nielegalnie, broń palną lub inne niebez-
pieczne przedmioty;

3) wiadomo, że podejrzany, lub inne osoby znajdu-
jące się w pojeździe wraz z podejrzanym, popełnił
lub mógł popełnić przestępstwo o znacznym
stopniu szkodliwości społecznej, zwłaszcza
przeciwko życiu lub zdrowiu albo wolności
człowieka;

4) zatrzymania podejrzanego dokonują policjanci
nieumundurowani.

§ 2
Taktyka i metody działania określone w niniejszych

wytycznych powinny być stosowane także w okolicz-
nościach innych niż wyżej wskazane jako stwarzające
ponadprzeciętne ryzyko i stopień trudności realizacyj-
nej, a także podczas zatrzymywania podejrzanych
przez policjantów umundurowanych – jeżeli policjanci
mający dokonać zatrzymania podejrzanego nie mają
subiektywnego poczucia pełnego bezpieczeństwa
osobistego własnego lub osób postronnych.

§ 3
Taktykę i metody działania określone w niniejszych

wytycznych należy ze względów bezpieczeństwa oso-
bistego policjantów uwzględniać odpowiednio również
w toku wykonywania czynności służbowych innych niż
zatrzymywanie podejrzanych, a przede wszystkim
podczas:

1) zatrzymywania poruszających się pojazdami
osób stwarzających w sposób oczywisty bez-
pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także dla mienia;

2) zatrzymywania poruszających się pojazdami
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osób pozbawionych wolności, które na pod-
stawie zezwolenia właściwego organu opuściły
areszt śledczy lub zakład karny i w oznaczo-
nym terminie nie powróciły do niego;

3) zatrzymywania poruszających się pojazdami
osób, wobec których sąd lub prokurator zarzą-
dził przymusowe doprowadzenie;

4) dokonywania kontroli osobistej osób poruszają-
cych się pojazdami lub przeglądania bagaży i
sprawdzania ładunków w środkach transportu
lądowego, w razie istnienia uzasadnionego po-
dejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod
groźbą kary;

5) dokonywania kontroli rodzaju używanego pali-
wa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika
pojazdu mechanicznego.

§ 4
Niniejsze wytyczne nie zmieniają i nie zastępują

uregulowań zawartych w innych przepisach, zarówno
aktów prawnych powszechnie obowiązujących, jak
i aktów prawnych wewnętrznych, obowiązujących
wyłącznie policjantów.

Rozdział 2

Czynności poprzedzające zatrzymanie podejrzanego

§ 5
Zatrzymanie podejrzanego poruszającego się po-

jazdem należy poprzedzić rozpoznaniem sytuacyjnym,
a przebieg działań realizujących zatrzymanie powinien
być planowany. Zakres rozpoznania sytuacyjnego
i sposób planowania powinny być dostosowane do
okoliczności, w jakich są podejmowane działania
mające na celu zatrzymanie podejrzanego, a w
szczególności do tego, czy zatrzymanie ma nastąpić
w trybie niecierpiącym zwłoki.

§ 6
Rozpoznanie sytuacyjne, o którym mowa w § 5,

polega na opracowaniu charakterystyk:
1) podejrzanych;
2) pojazdów, którymi poruszają się podejrzani;
3) miejsc planowanego zatrzymania.

§ 7
Opracowanie charakterystyki podejrzanych polega

na ustaleniu ich danych osobowych (personaliów) i
wyglądu (rysopisów umożliwiających wzrokową
wstępną identyfikację), wieku, przeszłości kryminal-
nej i ewentualnych uzależnień oraz dewiacji, posiada-
nego uzbrojenia i umiejętności specjalnych (znajomo-
ści sztuk walki, doświadczenia wojskowego itp.),
problemów osobistych i rodzinnych (tzw. „słabych
stron”), zwyczajów, osób postronnych mogących
przebywać w towarzystwie podejrzanych (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem małoletnich), ewentualnego
nasicielstwa chorób zakaźnych (np. HIV, HBV, HCV).

§ 8
Opracowanie charakterystyki pojazdów, którymi

poruszają się podejrzani, polega na ustaleniu ich nu-
merów rejestracyjnych, danych ich właścicieli, marek
i typów oraz osiągów eksploatacyjnych (przyśpiesze-
nie, prędkość maksymalna), modeli i kolorów nadwo-
zi oraz rodzajów przewożonych ładunków.

§ 9
Opracowanie charakterystyki miejsc planowanego

zatrzymania polega na ustaleniu ich topografii, orga-
nizacji i natężenia ruchu drogowego, rodzaju i lokali-
zacji obiektów budowlanych znajdujących się w tych
miejscach, a także możliwości skrytego zbliżenia się
do pojazdu z podejrzanym oraz wprowadzenia w błąd
poprzez odwrócenie uwagi lub maskowanie rzeczy-
wistego celu kontroli drogowej.

§ 10
Informacje zebrane w ramach rozpoznania sytuacyj-

nego mogą być utrwalone przy wykorzystaniu formula-
rza informacyjnego stanowiącego załącznik do wytycz-
nych. Formularz sporządza się na polecenie kierownika
jednostki lub komórki organizacyjnej Policji realizującej
zatrzymanie podejrzanego lub policjanta wyznaczonego
do kierowania przebiegiem zatrzymania.

§ 11
Planowanie, o którym mowa w § 5, polega na:
1) określeniu podstawowego celu działań (kto i na

jakich podstawach ma być zatrzymany);
2) analizie i ocenie wyników rozpoznania sytu-

acyjnego;
3) określeniu dodatkowych celów działań (np. od-

nalezienie i zabezpieczenie dowodów popełnio-
nego przestępstwa);

4) określeniu możliwych komplikacji przebiegu
działań (np. podjęcie przez podejrzanego próby
ucieczki, zranienie podejrzanego w trakcie za-
trzymywania);

5) określeniu indywidualnego przydziału zadań dla
policjantów uczestniczących w działaniach oraz
funkcjonalnego podziału zadań (wyznaczenie kie-
rującego działaniami, określenie liczby i składu
wyodrębnionych zespołów wykonawczych, wy-
dzielenie policjantów wyznaczonych do podjęcia
ewentualnego pościgu i niebiorących bezpo-
średniego udziału w zatrzymaniu podejrzanego);

6) uzgodnieniu zakresu i sposobu współdziałania
z innymi podmiotami (np. miejscowo właściwą
jednostką organizacyjną Policji, Straży Granicz-
nej, prokuratury, służbami ratowniczymi) oraz
zorganizowaniu specjalnego zabezpieczenia
medycznego działań lub zapewnieniu pomocy
najbliższej placówki służby zdrowia;

7) przeprowadzeniu kalkulacji sił i środków nie-
zbędnych do skutecznej realizacji zatrzymania
podejrzanych (liczba policjantów, liczba i rodzaj
służbowych środków transportu, wyposażenie
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policjantów w środki ochrony osobistej – np.
kamizelki i hełmy kuloodporne oraz opaski iden-
tyfikujące, wyposażenie specjalne – np. środki
pozoracji i sprzęt optyczny, broń i amunicja –
w tym amunicja specjalna, środki łączności –
z ustalonymi na czas działań częstotliwościami
i kryptonimami oraz innymi danymi komunika-
cyjnymi, sposób identyfikacji policjantów
i służbowych środków transportu – np. sygnały
świetlne i dźwiękowe, umieszczone na
drzwiach pojazdów rezerwowe kamizelki kulo-
odporne z napisem „Policja”, tablice magne-
tyczne z napisem „Policja” umieszczone na
pojazdach nieoznakowanych);

8) wstępnym określeniu taktyki i szczegółowych
metod działania podczas realizacji zatrzymania
podejrzanych, z uwzględnieniem wskazówek za-
wartych w rozdziale 3 niniejszych wytycznych.

Rozdział 3

Taktyka i metody działania
podczas realizacji zatrzymania podejrzanego

§ 12
Bezpośrednio przed realizacją zatrzymania podej-

rzanego należy zapoznać policjantów wyznaczonych
do udziału w realizacji z indywidualnym przydziałem
oraz funkcjonalnym podziałem zadań, o których mo-
wa w § 11 pkt 5 niniejszych wytycznych, oraz po-
wiadomić o rozpoczęciu realizacji dyżurnego właści-
wej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji.

§ 13
W przypadku braku odpowiednich sił i środków

należy rozważyć możliwość odstąpienia od nie-
zwłocznego zatrzymania podejrzanego i poprzestania
– do czasu otrzymania odpowiedniego wsparcia – na
skrytej obserwacji pojazdów, jakimi przemieszczają
się podejrzani. Potrzeba przyjęcia takiej taktyki dzia-
łania może dotyczyć głównie sytuacji, w których
liczebność grupy realizacyjnej jest stosunkowo nie-
wielka albo zatrzymanie podejrzanego nie było pla-
nowane, a konieczność jego przeprowadzenia wyni-
kła nieoczekiwanie w trakcie wykonywanych ruty-
nowo zadań służbowych.

§ 14
Podczas realizacji zatrzymania podejrzanego nale-

ży dążyć do stworzenia sytuacji umożliwiającej za-
trzymanie podejrzanego poza pojazdem oraz w miarę
możliwości dokumentować przebieg realizacji z wy-
korzystaniem urządzeń utrwalających obraz i dźwięk.

§ 15
Jeżeli nie ma możliwości stworzenia sytuacji,

o której mowa w § 14, czynności bezpośrednio
związane z zatrzymaniem podejrzanego powinny być
w miarę możliwości podjęte dopiero po uprzednim
zatrzymaniu i unieruchomieniu pojazdu, którym porusza

się podejrzany. Należy unikać zatrzymywania podej-
rzanych w środkach komunikacji masowej, co po-
winno być ograniczone do przypadków niecierpią-
cych zwłoki, np. jeśli zwłoka stworzyłaby lub utrzy-
mała stan bezpośredniego zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzkiego.

§ 16
Zatrzymanie pojazdu, którym porusza się podej-

rzany, powinno nastąpić:
1) przy wykorzystaniu naturalnych warunków ru-

chu drogowego, np. z wykorzystaniem sygnali-
zacji świetlnej wstrzymującej ruch drogowy,
zamkniętych zapór przed przejazdami kolejo-
wymi, ograniczeń spowodowanych robotami
drogowymi, zatorów drogowych („korków”);

2) przy wykorzystaniu podstępu, np. pozorowanej
kontroli drogowej lub blokady kamuflowanej.

§ 17
Bezpośrednio po zatrzymaniu pojazdu z podejrza-

nym wskazane jest uniemożliwienie kontynuowania
jazdy poprzez zablokowanie tego pojazdu służbowym
środkiem transportu, co należy zrobić w następujący
sposób:

1) usytuować służbowy środek transportu tak, aby
stanowił jednocześnie osłonę dla policjantów;

2) włączyć w służbowym środku transportu sy-
gnały świetlne pojazdu uprzywilejowanego,
a sygnały dźwiękowe jedynie wtedy, gdy nie
utrudni to komunikacji wzajemnej policjantów
oraz porozumiewania się z osobami znajdują-
cymi się w zatrzymanym pojeździe;

3) dalsze czynności związane z zatrzymaniem po-
dejrzanych prowadzić przy włączonych i skie-
rowanych na pojazd zatrzymywany światłach
drogowych służbowego środka transportu, ce-
lem wykorzystania wobec podejrzanych efektu
olśnienia, jeżeli nie stworzy to niebezpieczeń-
stwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

§ 18
W celu zachowania bezpieczeństwa osobistego,

czynności bezpośrednio (fizycznie) związane z za-
trzymaniem podejrzanego policjanci wykonują
w następującej kolejności:

1) wstępna własna identyfikacja poprzez okrzyk
„Policja”, a w przypadku policjantów nieumun-
durowanych przed wstępną własną identyfika-
cją niezbędne jest:
a) założenie kamizelek ostrzegawczych lub
b) innych przedmiotów wyposażenia mundu-

rowego zawierających odblaskowe elementy
ostrzegawcze i napis „Policja” w przypadku
ich wprowadzenia oraz

c) umieszczenie na widocznym miejscu ubioru
znaku identyfikacji indywidualnej, a także

d) umieszczenie na widocznym miejscu służ-
bowego środka transportu tablicy z napisem
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„Policja” (w przypadku pojazdu nieoznako-
wanego);

2) wydanie głosem lub przy użyciu urządzeń na-
głaśniających poleceń:
a) kierowcy pojazdu zatrzymywanego – wyłą-

czenia silnika i wyjęcia kluczyków ze stacyj-
ki oraz trzymania rąk na kierownicy lub
uniesionych w górę albo opartych na przed-
niej względnie bocznej szybie;

b) pasażerom pojazdu zatrzymywanego – po-
łożenia rąk na desce rozdzielczej albo opar-
cia na przedniej lub bocznej szybie;

c) kierowcy i pasażerom pojazdu zatrzymywa-
nego – opuszczenia pojazdu, stanięcia
w rozkroku i oparcia rąk na dachu (boku)
pojazdu lub położenia się w obrębie pasa
drogowego twarzą do ziemi;

3) sprawdzenie, czy kierowca oraz pasażerowie
pojazdu zatrzymywanego posiadają przy sobie
broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogą-
ce służyć do popełnienia przestępstwa lub wy-
kroczenia albo przedmioty mogące stanowić
dowody w postępowaniu lub podlegające prze-
padkowi;

4) odebranie broni i przedmiotów, o których mo-
wa w pkt 3;

5) wylegitymowanie (sprawdzenie tożsamości)
osoby zatrzymywanej i przemieszczenie w
miejsce niestwarzające zagrożenia w ruchu
drogowym;

6) ostateczna własna identyfikacja poprzez poda-
nie stopnia policyjnego, imienia i nazwiska oraz
okazanie legitymacji służbowej, w przypadku
policjanta nieumundurowanego bez wezwania,
w przypadku policjanta umundurowanego zaś
wyłącznie na żądanie osoby zatrzymywanej;

7) poinformowanie osoby zatrzymywanej o za-
trzymaniu oraz uprzedzenie o obowiązku pod-
porządkowania się wydawanym poleceniom, a
także o możliwości użycia środków przymusu
bezpośredniego w przypadku niepodporządko-
wania się wydanym poleceniom,

8) sprawdzenie wnętrza pojazdu, zwłaszcza za-
wartości bagażnika, w celu ewentualnego od-
nalezienia broni lub przedmiotów, o których
mowa w pkt 3 albo też podejrzanych osób,
które ze względu na konstrukcję dzielonych
i składanych tylnych siedzeń mogły szybko
i niepostrzeżenie przedostać się z przedziału
osobowego do bagażnika.

§ 19
Policjanci wykonujący czynności bezpośrednio

(fizycznie) związane z zatrzymaniem podejrzanego
powinni być asekurowani przez innych policjantów,
reagujących stosownie do zmieniających się realiów
sytuacyjnych i podejmujących natychmiastowe dzia-
łania neutralizujące wszelkie zagrożenia dla bezpiecz-
nej realizacji zatrzymania.

§ 20
W przypadku, gdy osoby znajdujące się w zatrzy-

manym pojeździe nie stosują się do poleceń wyda-
wanych przez policjantów (np. blokują od wewnątrz
drzwi pojazdu, odmawiają opuszczenia pojazdu) albo
gdy zachowanie tych osób wskazuje na możliwość
podjęcia zamachu na życie lub zdrowie policjanta (np.
wkładanie ręki do schowka, sięganie pod fotel,
schylanie się) – należy rozbić szybę pojazdu
w celu natychmiastowego obezwładnienia osób znaj-
dujących się wewnątrz pojazdu.

§ 21
W przypadku konieczności podjęcia pościgu wobec

bezskutecznej próby zatrzymania i unieruchomienia
pojazdu przewożącego podejrzanych postępuje się
w sposób określony odrębnymi przepisami dotyczącymi
organizacji i prowadzenia działań pościgowych przez
Policję. Użycie broni palnej wobec osób znajdujących
się w zatrzymywanym pojeździe, zarówno podczas
jazdy, jak i po zatrzymaniu pojazdu, jest dozwolone
wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 22
Przy wykonywaniu czynności związanych z za-

trzymywaniem podejrzanych poruszających się po-
jazdami należy w szczególności:

1) przestrzegać podziału policjantów wyznaczo-
nych do realizacji na dokonujących czynności
bezpośredniego (fizycznego) zatrzymania podej-
rzanych i na asekurujących te czynności;

2) nieprzerwanie obserwować wnętrze pojazdu za-
trzymywanego i osoby znajdujące się w tym po-
jeździe i dążyć do jak najszybszego obezwładnie-
nia osób podlegających zatrzymaniu oraz zacho-
wujących się w sposób niebezpieczny, poprzez
zastosowanie środków przymusu bezpośredniego
odpowiednich do okoliczności faktycznych;

3) wydawać polecenia nakazujące określone za-
chowanie się w sposób jednoznaczny i sta-
nowczy;

4) podchodzić do pojazdu zatrzymywanego ostroż-
nie, zawsze z tyłu lub z boku, co utrudnia obser-
wację osobom znajdującym się w pojeździe oraz
chroni policjanta przed uderzeniem nagle otwar-
tymi drzwiami lub potrąceniem w razie gwałtow-
nego ruszenia pojazdu z miejsca zatrzymania;

5) unikać przemieszczania się pomiędzy pojazdem
zatrzymanym a służbowym środkiem transpor-
tu albo inna przeszkodą;

6) uzyskiwać efekt zaskoczenia poprzez odwraca-
nie uwagi osób znajdujących się w pojeździe,
np. poprzez uderzanie dłonią w dach pojazdu;

7) uwzględniać warunki psychofizyczne osób za-
trzymywanych (płeć, wiek, budowa ciała, stan
emocjonalny, pozostawanie pod wpływem al-
koholu lub narkotyków).
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Rozdział 4

Taktyka i metody działania
po zatrzymaniu podejrzanego

§ 23
W razie konieczności należy udzielić pierwszej

pomocy medycznej osobom znajdującym się w za-
trzymywanym pojeździe oraz osobom postronnym,
a także powiadomić właściwe służby ratownicze
(np. pogotowie ratunkowe, straż pożarną).

§ 24
W przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin

miejsca zatrzymania podejrzanego (np. w razie użycia
broni palnej skutkującego zranieniem lub śmiercią czło-
wieka albo uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia)
należy to miejsce zabezpieczyć, poprzez:

1) ustalenie świadków przebiegu zatrzymania oraz
niedopuszczenie do gromadzenia się osób po-
stronnych;

2) nieprzemieszczanie pojazdu zatrzymywanego
oraz służbowych środków transportu użytych
bezpośrednio do zatrzymania podejrzanego;

3) zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym (np. całkowite lub częściowe wstrzyma-
nie ruchu drogowego);

4) wykorzystanie do nadzoru nad zabezpieczanym
miejscem policjantów, którzy znaleźli się w po-
bliżu, chociaż nie byli wyznaczeni do realizacji
zatrzymania podejrzanego.

§ 25
Dyżurnego właściwej miejscowo jednostki organi-

zacyjnej Policji należy powiadomić o zatrzymaniu
i obezwładnieniu podejrzanego.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 26
Z wytycznymi należy zapoznać wszystkich poli-

cjantów, a ich treść uwzględnić podczas realizacji
szkoleń zawodowych policjantów.

§ 27
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik do wytycznych nr 1
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Wzór formularza informacyjnego z rozpoznania sytuacyjnego

FORMULARZ INFORMACYJNY
z rozpoznania sytuacyjnego przed zatrzymaniem osoby poruszającej się pojazdem planowanego na dzień

............................... przez ....................................................................................................................
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej realizującej zatrzymanie)

1. Charakterystyka podejrzanego1 (osoby przewidzianej do zatrzymania):
1) Dane osobowe (imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zameldowania i fak-

tycznego pobytu, rodzaj i cechy dokumentu tożsamości)
........................................................................................................................................................
2) Wygląd (rysopis) ............................................................................................................................

(załączyć zdjęcie w przypadku możliwości uzyskania bez wiedzy osoby zatrzymywanej)

3) Przeszłość kryminalna, uzależnienia, dewiacje, nosicielstwo chorób zakaźnych
........................................................................................................................................................
4) Posiadane uzbrojenie i umiejętności specjalne (znajomość sztuk walki, doświadczenie wojskowe itp.)
........................................................................................................................................................
5) Psy lub inne niebezpieczne zwierzęta posiadane przez osobę zatrzymywaną
........................................................................................................................................................
6) Zwyczaje, problemy osobiste i rodzinne („słabe strony”)
........................................................................................................................................................
7) Osoby postronne mogące przebywać w towarzystwie osoby przewidzianej do zatrzymania
........................................................................................................................................................

                                                          
1 w przypadku kilku osób przewidzianych do zatrzymania do formularza dołącza się ich charakterystyki sporządzone na od-

dzielnych kartach.
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2. Charakterystyka pojazdu2, którym porusza się podejrzany (osoba przewidziana do zatrzymania)
1) Marka, typ (konstrukcja – samochód osobowy, furgon itp.), model i kolor nadwozia oraz numer rejestracyjny

........................................................................................................................................................
2) Dane osobowe właściciela pojazdu:
........................................................................................................................................................
3) Osiągi eksploatacyjne (przyśpieszenie i prędkość maksymalna), właściwości specjalne (np. wzmocnienia

samochodu terenowego, klatka bezpieczeństwa, tuning, wyposażenie kuloodporne, centralny zamek)
........................................................................................................................................................
4) Rodzaj przewożonego bagażu (ładunku)
........................................................................................................................................................

3. Charakterystyka miejsca (miejsc) planowanego zatrzymania podejrzanego:
1) Topografia (ukształtowanie terenu, możliwość i proponowany kierunek skrytego zbliżenia się do pojazdu

z podejrzanym, potencjalne drogi ucieczki podejrzanego)
........................................................................................................................................................
2) Dojście i dojazd (w miarę możliwości załączyć szkic), organizacja i spodziewane natężenie ruchu drogowego
........................................................................................................................................................
3) Rodzaj i lokalizacja obiektów budowlanych znajdujących się w miejscu planowanego zatrzymania i w po-

bliżu (zwłaszcza szkół, obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych itp.)
........................................................................................................................................................
4) Możliwość zorganizowania pozorowanej kontroli drogowej
........................................................................................................................................................

4. Inne informacje istotne dla zorganizowania bezpiecznego przebiegu działań związanych z zatrzymaniem po-
dejrzanego:
........................................................................................................................................................

.............................................. ..............................................
               (miejscowość, data sporządzenia)     (podpis sporządzającego)

                                                          
2 w przypadku kilku pojazdów, jakimi porusza się osoba (osoby) przewidziana do zatrzymania, do formularza dołącza się

charakterystyki kolejnych pojazdów sporządzone na oddzielnych kartach.

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

Komendy Głównej Policji nr 10

1. Zarządzenie nr 327/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 328/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 329/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 330/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 331/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 332/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 333/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 334/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 335/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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10. Zarządzenie nr 336/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 337/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 338/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 339/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 340/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 341/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 342/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 343/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 344/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 345/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 346/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 347/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.
22. Zarządzenie nr 348/2005 Komendanta Główne-

go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 349/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 350/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 351/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 352/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 353/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 354/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 355/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 356/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 357/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 358/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 359/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 -481-

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 360pf/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 4 kwietnia 2005  r. zmieniają-
ce zarządzenie w sprawie metod prowadzenia
przez Policję współpracy z osobowymi źródłami
informacji, obserwacji i wykorzystywania obiek-
tów specjalnych oraz form wykonywania czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych.

35. Zarządzenie nr 361/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 362/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 363/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 364/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 365/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 366/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 367/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 368/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 369/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 370/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 371/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 372/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 373/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 374/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 375/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 376/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 377/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 378/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 379/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 380/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 381/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 382/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 -482-

nia kontroli operacyjnej.
57. Zarządzenie nr 383/2005 Komendanta Główne-

go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 384/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 385/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 386/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 387/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 388/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 389/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 390/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 391/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 392/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 393/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 394/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 395/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 396/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 397/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 398/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 399/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 400/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 401/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 402/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 403/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 404/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 405/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 406/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
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powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 407/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 408/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 409/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 410/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 411/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające
zarządzenie nr 21pf/00 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia 2000 roku w sprawie
stanów gotowości do działań i alarmowania w
jednostkach organizacyjnych Policji.

86. Zarządzenie nr 412/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 413/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 414/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 415/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 416/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 417/2005 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 418/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 419/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 420/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 421/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 422/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 423/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 424/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 425/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 426/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 427/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 428/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

103. Zarządzenie nr 429/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
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wania kontroli operacyjnej.
104. Zarządzenie nr 430/2005 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

105. Zarządzenie nr 431/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

106. Zarządzenie nr 432/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

107. Zarządzenie nr 434/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

108. Zarządzenie nr 435/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

109. Zarządzenie nr 436/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

110. Zarządzenie nr 437/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

111. Zarządzenie nr 438/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

112. Zarządzenie nr 439/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

113. Zarządzenie nr 440/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

114. Zarządzenie nr 441/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

115. Zarządzenie nr 442/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej

116. Zarządzenie nr 443/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

117. Zarządzenie nr 444/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

118. Zarządzenie nr 445/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

119. Zarządzenie nr 446/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

120. Zarządzenie nr 447/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

121. Zarządzenie nr 448/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

122. Zarządzenie nr 449/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

123. Zarządzenie nr 450/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

124. Zarządzenie nr 451/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

125. Zarządzenie nr 452/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

126. Zarządzenie nr 453/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

127. Zarządzenie nr 454/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
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powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

128. Zarządzenie nr 455/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

129. Zarządzenie nr 456/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

130. Zarządzenie nr 457/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

131. Zarządzenie nr 458/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

132. Zarządzenie nr 459/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

133. Zarządzenie nr 460/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

134. Zarządzenie nr 461/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

135. Zarządzenie nr 462/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

136. Zarządzenie nr 463/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

137. Zarządzenie nr 464/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

138. Zarządzenie nr 465/2005 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

139. Zarządzenie nr 466/2005 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

140. Decyzja nr 140/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania projektów ak-
tów normatywnych dotyczących metod i form
wykonywania przez Policję czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych.

141. Decyzja nr 141/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

142. Decyzja nr 142/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

143. Decyzja nr 143/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

144. Decyzja nr 144/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 marca w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania
nr 81/BOINiI/05/EM.

145. Decyzja nr 145/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 marca  2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 87/Cmt/05/EM.

146. Decyzja nr 146/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 88/Cmt/05/EM.

147. Decyzja nr 147/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

148. Decyzja nr 150/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania polskiego
wkładu do Raportu Europolu w zakresie Prze-
stępczości Zorganizowanej.

149. Decyzja nr 151/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
upoważnienia do uzgodnienia planu ogólnego
działania operatora telekomunikacyjnego Netia
S.A. w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

150. Decyzja nr 152/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania projektu de-
cyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie
wyszkolenia strzeleckiego policjantów.

151. Decyzja nr 154/2005 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

152. Decyzja nr 156/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
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nia nr 97/Ckt/05/MK.
153. Decyzja nr 157/2005 Komendanta Głównego

Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 95/Cmt/05/JC.

154. Decyzja nr 158/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia  2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 89/Ckt/05/BG.

155. Decyzja nr 159/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia  2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 94/Cmt/05/EJ.

156. Decyzja nr 161/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. uchylająca de-
cyzję w sprawie wyznaczenia dowództwa Ope-
racji „TARCZA” i powołania sztabu tej operacji
w związku z zagrożeniem terrorystycznym na
terenie kraju.

157. Decyzja nr 162/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia  2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 62/Cmt?05/IJ.

158. Decyzja nr 163/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 kwietnia  2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 91/Ctr/05/HC.

159. Decyzja nr 164/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia  2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 73/BŁiI/05/MK nr Phar2003/005-
708.03.18.02.

160. Decyzja nr 165/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia  2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 72/BŁiI/05/BR.

161. Decyzja nr 166/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 98/BŁiI/05/WP.

162. Decyzja nr 167/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie
ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wol-
nym od służby.

163. Decyzja nr 168/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

164. Decyzja nr 169/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

165. Decyzja nr 170/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania zasad logi-
stycznego zabezpieczenia funkcjonowania Cen-
tralnego Biura Śledczego KGP i Biura Spraw
Wewnętrznych KGP oraz ich komórek zamiej-
scowych.

166. Decyzja nr 171/2005 Komendanta Głównego

Policji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

167. Decyzja nr 173/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 99/Cmt/05/BG.

168. Decyzja nr 174/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 96/Ckt/05/UM.

169. Decyzja nr 175/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 37/BŁiI/05/KJ o udzielenie zamówienia
publicznego na zaprojektowanie i implementa-
cję oraz wdrożenie systemu bezpiecznego try-
bu uwierzytelniania użytkowników serwerów i
stacji roboczych oraz urządzeń sieciowych dla
potrzeb realizacji projektu „Organizacja bez-
piecznego trybu uwierzytelniania użytkowni-
ków w systemie „SIS” w ramach Funduszu
SCHENGEN, zgodnie z zapisami Master Planu
SIS II PL.

170. Decyzja nr 176/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 74/BŁiI/05/JK, w ramach projektu Phare
PNP 2003/005-710.03.07.02 „Modernizacja
policyjnych systemów komutacyjnych”.

171. Decyzja nr 177/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania Głównego Komitetu Organizacyjne-
go obchodów 86-tej rocznicy powstania Policji.

172. Decyzja nr 178/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 100/Ckt/05/BP.

173. Decyzja nr 179/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 52/Ckt/05/JG.

174. Decyzja nr 180/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 90/BŁiI/05/JK.

175. Decyzja nr 181/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie
zmiany decyzji nr 641/04 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie
powołania zespołu do realizacji zadań związa-
nych z przygotowaniem zabezpieczenia III
Szczytu Rady Europy organizowanego w
dniach 16-17 maja 2005 roku w Warszawie.

176. Decyzja nr 182/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania Komisji do określenia warunków
ochrony ubezpieczeniowej policjantów i pra-
cowników Policji.

177. Decyzja nr 184/2005 Komendanta Głównego
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Policji z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 101/Cmt/05/RS.

178. Decyzja nr 188/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 104/Cmt/05/IJ.

179. Decyzja nr 189/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 105/Cam/05/IJ.

180. Decyzja nr 190/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektu ak-
tu prawnego regulującego zasady oddelegowa-
nia policjantów do pełnienia zadań służbowych
poza Policją w kraju i za granicą.

181. Decyzja nr 191/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
rozwiązania Zespołu Zadaniowego powołanego
do opracowania koncepcji struktury, usytu-
owania organizacyjnego, zakresu zadań oraz
standardów pracy obserwacji operacyjnej.

182. Decyzja nr 192/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

183. Decyzja nr 193/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

184. Decyzja nr 194/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

185. Decyzja nr 195/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

186. Decyzja nr 196/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 105/Cam/05/IJ.

187. Decyzja nr 197/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 106/BŁiI/05/JK.

188. Decyzja nr 198/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji przetar-
gowej do postępowania nr 37/BŁiI/05/KJ.

189. Decyzja nr 199/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

190. Decyzja nr 201/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

191. Decyzja nr 202/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej XVII-3.

192. Decyzja nr 203/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania testów
wiedzy na etap podstawowy eliminacji (na
szczeblu KMP/KPP/KRP) do ogólnopolskich
konkursów policyjnych w 2005 r.

193. Decyzja nr 204/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2005 r. o wyznacze-
niu policjantów do udziału w pracach Zespołu
do Spraw pozyskiwania z Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców in-
formacji o nieprawidłowościach związanych z
obrotem pojazdami.

194. Decyzja nr 205/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

195. Decyzja nr 206/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
w Biurze Prawnym Komendy Głównej Policji.

196. Decyzja nr 207/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji.

197. Decyzja nr 208/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

198. Decyzja nr 209/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

199. Decyzja nr 210/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2005 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania komisji przetargowej
do postępowania nr 98/BŁiI/05/WP.

200. Decyzja nr 211/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 107/BŁiI/05/EJ.

201. Decyzja nr 213/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania w Komendzie Głównej Policji sztabu do
realizacji zadań Komendanta Głównego Policji
związanych z III Szczytem Rady Europy oraz
czasu służby policjantów pełniących służbę
w Komendzie Głównej Policji.

202. Decyzja nr 214/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 31/BŁiI/05/JC.

203. Decyzja nr 215/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 110/Ckt/05/EM.

204. Decyzja nr 216/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 112/Ckt/05/BG.

205. Decyzja nr 217/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powo-
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łania komisji przetargowej do postępowania
nr 113/Ckt/05/BG.

206. Decyzja nr 218/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 114/Ckt/05/BG.

207. Decyzja nr 219/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 115/Ckt/05/BG.

208. Decyzja nr 220/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 80/Ckt/05/MM.

209. Decyzja nr 221/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie skiero-
wania do dyspozycji Komendanta Stołecznego
Policji sił i środków do zabezpieczenia III Szczy-
tu Rady Europy.

210. Decyzja nr 223/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 maja 2005 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania zespołu do opraco-
wania projektu aktu prawnego regulującego za-
sady oddelegowania policjantów do pełnienia
zadań służbowych poza Policją w kraju i za
granicą.

211. Decyzja nr 224/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji i postanowień
w postępowaniach administracyjnych dotyczą-
cych pozwoleń na broń, licencji pracownika
ochrony i detektywa, powoływania wewnętrz-
nych służb ochrony, odmowy uzgodnienia pla-
nu ochrony oraz wydawania opinii o przedsię-
biorcach w sprawach z zakresu: usług ochrony
osób i mienia, nabywania i przechowywania
materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego oraz wykonywania działalno-
ści w zakresie wytwarzania i obrotu materiała-
mi wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wy-
robami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym.

212. Decyzja nr 226/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie po-

wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 118/Ckt/05/EM.

213. Decyzja nr 227/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 111/Ctr/05/RS.

214. Decyzja nr 228/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie po-
wołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Stra-
ży Granicznej.

215. Decyzja nr 229/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Głównego Komitetu
Organizacyjnego obchodów 86-tej rocznicy
powstania Policji.

216. Decyzja nr 231/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 maja 2005 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie przeprowadzenia pełnej inwenta-
ryzacji okresowej w Biurze Prawnym Komendy
Głównej Policji.

217. Decyzja nr 232/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 119/BŁiI/05/BR.

218. Decyzja nr 233/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 56/BŁiI/05 MSz.

219. Decyzja nr 234/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie po-
wołania Zespołu do wypracowania standardów
struktur organizacyjnych i regulaminów szkół.

220. Decyzja nr 235/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca de-
cyzję nr 80/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej
korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej
Policji.

221. Decyzja nr 236/2005 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Zespołu do opra-
cowania projektu decyzji Komendanta Główne-
go Policji w sprawie wyszkolenia strzeleckiego.
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