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Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego
Komendy Głównej Policji

Rok 2005 (numery od 1 do 20, poz. od 1 do 140)

Warszawa, dnia 23 marca 2006 r.

A

Akta osobowe

Nr 11, poz. 71
Zasady prowadzenia przez przełożonych dokumenta-
cji w sprawach związanych ze stosunkiem służbo-
wym policjantów oraz sposób prowadzenia akt oso-
bowych
(Patrz: stosunek służbowy policjantów)

Analitycy kryminalni

Nr 14, poz. 88
Uchylenie zarządzenia w sprawie określenia procedu-
ry typowania i selekcji kandydatów na analityków
kryminalnych w Policji

Nr 14, poz. 98
Procedura kwalifikowania kandydatów na analityków
kryminalnych w Policji

Audyt wewnętrzny

Nr 15, poz. 109
Wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego w Ko-
mendzie Głównej Policji

B

Bezpieczeństwo imprez masowych

Nr 6, poz. 22
System gromadzenia i przetwarzania przez Policję
informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych
imprez sportowych oraz udzielanie informacji o oso-
bach, wobec których orzeczono środek karny zakazu
wstępu na imprezę masową

Badania psychologiczne

Nr 15, poz. 110
Prowadzenie badań psychologicznych testem Multi-
-Select osób ubiegających się o przyjęcie do służby w
Policji oraz ocena tych badań
(Patrz: służba)

Bezpieczeństwo

Nr 10, poz. 68
Ochrona bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz
osób postronnych podczas zatrzymywania osób po-
ruszających się pojazdami

Broń

Nr 10,  poz. 58
Zmiana zarządzenia w sprawie wzorów i typów
wprowadzanej na uzbrojenie Policji broni gładkolufo-
wej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS
IMPERATOR kal. 12/76
(Patrz: uzbrojenie)

Nr 10, poz. 65
Wprowadzenie na uzbrojenie plecakowych miotaczy
substancji łzawiącej
(Patrz: uzbrojenie)

Nr 12, poz. 76
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

Nr 12, poz. 79
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji miotacza wody –
„AW-9000”
(Patrz: uzbrojenie)

C

Centralny zbiór informacji

Nr 12, poz. 82
Założenie oraz szczegółowe zasady prowadzenia cen-
tralnego zbioru informacji o osobach ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji
(Patrz: służba)

Czynności dochodzeniowo-śledcze

Nr 1, poz. 1
Metodyka wykonywania czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do
wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców
(Patrz: wykrywanie przestępstw)
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Ć

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe

Nr 10, poz. 59
Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia dowód-
czo-sztabowego w zakresie taktycznych sposobów
rozwiązywania sytuacji kryzysowych przez wydzielo-
ne siły i środki Policji polskiej przy współudziale wy-
dzielonych jednostek Policji niemieckiej

D

Doskonalenie zawodowe policjantów

Nr 11, poz. 74
Szczegółowe zasady opracowywania i wdrażania do
realizacji programów szkolenia oraz doskonalenia
zawodowego organizowanego centralnie
(Patrz: szkolnictwo)

Dysponenci środków budżetu

Nr 9, poz. 51
Ustanowienie dysponentów środków budżetu pań-
stwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ko-
mendantowi Głównemu Policji
(Patrz: finanse)

E

Egzaminy

Nr 7, poz. 38
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla poli-
cjantów – kandydatów do służby w IX rotacji Jed-
nostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), przewidywa-
nej do udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
w okresie od czerwca 2005 r. do grudnia 2005 r.
(Patrz: służba)

F

Finanse

Nr 2, poz. 6
Realizacja w Komendzie Głównej Policji niektórych
zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospo-
darki finansowej jednostki

Nr 7, poz. 39
Planowanie środków finansowych na eksploatację
w Policji pojazdów i łodzi motorowych
(Patrz: pojazdy Policji)

Nr 9, poz. 51
Ustanowienie dysponentów środków budżetu pań-
stwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ko-
mendantowi Głównemu Policji
(Patrz: dysponenci środków budżetu)

Nr 12, poz. 83
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2005 r.
(Patrz: obwieszczenie, uposażenie)

Nr 14, poz. 104
Zasady planowania oraz kwalifikowania dochodów
i wydatków budżetowych niektórych komórek orga-
nizacyjnych Komendy Głównej Policji

Fundusz operacyjny

Nr 9, poz. 53
Zmiana decyzji w sprawie wyznaczenia dysponentów
funduszu operacyjnego Policji I stopnia

K

Klauzula tajności

Nr 17, poz. 124
Zniesienie klauzuli tajności nadanych dokumentom
powstałym w sprawach związanych ze stosunkiem
służbowym policjantów i zgromadzonych w aktach
osobowych policjantów od dnia 10 maja 1990 r. do
dnia 31 sierpnia 2005 r.

Komendy, komisariaty i inne jednostki Policji

Nr 4, poz. 9
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 4, poz. 11
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 7, poz. 40
Ustanowienie Pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka

Nr 9, poz. 47
Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)
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Nr 11, poz. 69
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 14, poz. 89
Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania wydzia-
łów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenia
zakresu ich działania
(Patrz: organizacja)

Nr 14, poz. 105
Działanie wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji

Nr 15, poz. 107
Zasady współpracy jednostek organizacyjnych Policji
w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych skład-
ników majątku ruchomego
(Patrz: majątek ruchomy)

Nr 15, poz. 108
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Nr 19, poz. 128
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Nr 20, poz. 133
Zmiana decyzji nr 507 Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 października 2004 r. w sprawie nadania
komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji
oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji
(Patrz: organizacja)

L

Lotnictwo Policji

Nr 17, poz. 117
Powołanie oraz określenie organizacji, zakresu działa-
nia i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji

Nr 18, poz. 125
Metody i formy wykonywania zadań przez służbę
Lotnictwo Policji

M

Majątek ruchomy

Nr 15, poz. 107
Zasady współpracy jednostek organizacyjnych Policji

w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych skład-
ników majątku ruchomego
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Materiały pędne

Nr 7, poz. 30
Gospodarowanie materiałami pędnymi i smarami
w Policji

N
Normy wyposażenia

Nr 4, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie norm wyposażenia
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz poli-
cjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: sprzęt transportowy)

Nr 15, poz. 106
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia norm wy-
posażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji
oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użyt-
kowania

Nr 19, poz. 126
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia norm wy-
posażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji
i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przy-
znawania i użytkowania

O

Obwieszczenie

Nr 2, poz. 7
Sprostowanie błędu

Nr 5, poz. 20
Sprostowanie błędu

Nr 5, poz. 21
Sprostowanie błędu

Nr 8, poz. 45
Sprostowanie błędu

Nr 12, poz. 83
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2005 r.
(Patrz: finanse, uposażenie)

Ochrona policjantów

Nr 10, poz. 68
Ochrona bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz



-4-

osób postronnych podczas zatrzymywania osób po-
ruszających się pojazdami

Oddziały, pododdziały Policji

Nr 13, poz. 86
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 14, poz. 95
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływa-
nych w 2005 roku do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)

Nr 14, poz. 97
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 16, poz. 115
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 17, poz. 122
Poborowi powoływani w 2006 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)

Organizacja

Nr 4, poz. 9
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 4, poz. 11
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 9, poz. 47
Zmiana Regulaminu Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 11, poz. 69
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 14, poz. 89
Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania wydzia-
łów wywiadu kryminalnego w Policji oraz określenia
zakresu ich działania
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 15, poz. 108
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 19, poz. 128
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 20, poz. 133
Zmiana decyzji nr 507 Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 października 2004 r. w sprawie nadania
komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji
oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Ośrodki szkolenia Policji

Nr 9, poz. 48
Utworzenie ośrodków szkolenia Policji
(Patrz: szkolnictwo)

P

Pieczęcie, stemple

Nr 20, poz. 131
Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informa-
cyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji
(Patrz: tablice urzędowe)

Planowanie

Nr 5, poz. 16
Zmiana zarządzenia w sprawie sprawozdawczości
i planowania w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)

Nr 8, poz. 44
Planowanie i sprawozdawczość w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)

Podział zadań

Nr 10, poz. 67
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
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ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 13, poz. 87
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 17, poz. 123
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 20, poz. 134
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 20, poz. 135
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Pojazdy Policji
(Patrz: sprzęt transportowy)

Nr 7, poz. 39
Planowanie środków finansowych na eksploatację
w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2005 r.
(Patrz: finanse)

Nr 11, poz. 73
Zawieranie w Policji umów użyczenia pojazdów sa-
mochodowych

Nr 20, poz. 136
Zawieranie w Policji umów użyczenia pojazdów sa-
mochodowych

Porozumienia

Nr 4, poz. 15
Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Gene-
ralnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawie
współdziałania Policji i organów kontroli skarbowej
(Patrz: współdziałanie Policji)

Nr 6, poz. 29
Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków
i Komendanta Głównego Policji w sprawie współ-

działania w zakresie zapobiegania i zwalczania prze-
stępczości skierowanej przeciwko zabytkom
(Patrz: współdziałanie Policji)

Nr 9, poz. 57
Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym
Policji a Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poległych Policjantach

Postępowanie Policji

Nr 17, poz. 118
Postępowanie policjantów w przypadkach ujawnienia
amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących
zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje
psychotropowe

Prewencja

Nr 13, poz. 86
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 14, poz. 95
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływa-
nych w 2005 roku do odbycia służby kandydackiej w
oddziałach prewencji Policji
(patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)

Nr 14, poz. 97
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 16, poz. 115
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 17, poz. 122
Poborowi powoływani w 2006 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)

Procedury w Policji

Nr 3, poz. 8
Wprowadzenie w Policji procedur reagowania w sy-
tuacjach kryzysowych
(Patrz: sytuacje kryzysowe)
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Profilaktyka

Nr 20, poz. 138
Zmiana decyzji w sprawie profilaktycznej opieki
zdrowotnej w Policji

Przedsięwzięcie teleinformatyczne

Nr 12, poz. 78
Prowadzenie przedsięwzięcia teleinformatycznego
w Policji

R
Regulaminy

Nr 4, poz. 11
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Nr 9, poz. 47
Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Nr 15, poz. 108
Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Nr 19, poz. 128
Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Rezerwa kadrowa

Nr 17, poz. 119
Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania rezerwy
kadrowej na stanowiska kierownicze w Policji

Nr 17, poz. 121
Tworzenie w Policji rezerwy kadrowej na stanowiska
kierownicze

S

Schengen

Nr 5, poz. 19
Zmiana decyzji w sprawie zasad zarządzania przygo-
towaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego
Schengen

Nr 9, poz. 56
Zmiana decyzji w sprawie zasad zarządzania przygo-
towaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego
Schengen

Nr 11, poz. 72
Zmiana decyzji w sprawie zasad zarządzania przygo-
towaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego
Schengen

Nr 11, poz. 75
Wprowadzenie „Programu warsztatów dla trenerów
realizujących szkolenie w zakresie przygotowania
Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen”
(Patrz: szkolnictwo)

Nr 14, poz. 96
Zmiana decyzji w sprawie zasad zarządzania przygo-
towaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego
Schengen

Służba

Nr 7, poz. 38
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla poli-
cjantów – kandydatów do służby w IX rotacji Jed-
nostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), przewidywa-
nej do udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
w okresie od czerwca 2005 r. do grudnia 2005 r.
(Patrz: egzaminy)

Nr 12, poz. 80
Wprowadzenie kryteriów oceny sprawności fizycznej
osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Nr 12, poz. 82
Założenie oraz szczegółowe zasady prowadzenia cen-
tralnego zbioru informacji o osobach ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji
(Patrz: centralny zbiór informacji)

Nr 14, poz. 95
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływa-
nych w 2005 roku do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)

Nr 15, poz. 110
Prowadzenie badań psychologicznych testem Multi-
-Select osób ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji
(Patrz: badania psychologiczne)

Nr 17, poz. 122
Poborowi powoływani w 2006 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)



-7-

Sprawozdawczość

Nr 5, poz. 16
Zmiana zarządzenia w sprawie sprawozdawczości
i planowania w Policji
(Patrz: planowanie)

Nr 8, poz. 44
Planowanie i sprawozdawczość w Policji
(Patrz: planowanie)

Sprzęt transportowy
(Patrz: pojazdy Policji)

Nr 4, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie norm wyposażenia
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz poli-
cjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: normy wyposażenia)

Statystyka

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

Nr 9, poz. 46
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Nr 11, poz. 70
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Nr 17, poz. 116
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Nr 19, poz. 127
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadze-
nia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samo-
bójczych i wypadkach tonięcia

Stosunek służbowy policjantów

Nr 11, poz. 71
Zasady prowadzenia przez przełożonych dokumenta-
cji w sprawach związanych ze stosunkiem służbo-

wym policjantów oraz sposób prowadzenia akt oso-
bowych
(Patrz: akta osobowe)

Strzelnice

Nr 19, poz. 129
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać poli-
cyjne strzelnice ćwiczebne

Sytuacje kryzysowe

Nr 3, poz. 8
Wprowadzenie w Policji procedur reagowania w sy-
tuacjach kryzysowych
(Patrz: procedury w Policji)

Szkolnictwo

Nr 2, poz. 4
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego dla
policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu
taktyki i techniki przesłuchań

Nr 2, poz. 5
Wprowadzenie pilotażowego programu kursu specja-
lizacyjnego dla policjantów komórek sztabowych
jednostek Policji

Nr 4, poz. 13
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności
przewodnik psa

Nr 4, poz. 14
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności
do spraw nieletnich

Nr 6, poz. 23
Wprowadzenie programu seminarium w zakresie
zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europej-
skiej

Nr 6, poz. 24
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów o profilu techniki opera-
cyjnej w zakresie kontroli operacyjnej

Nr 6, poz. 25
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów o profilu techniki opera-
cyjnej w zakresie obserwacja

Nr 6, poz. 26
Wprowadzenie programu szkolenia strażaków Pań-
stwowej Straży Pożarnej w zakresie kierowania ru-
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chem drogowym podczas wykonywania czynności
związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych

Nr 6, poz. 27
Wprowadzenie programu szkolenia dla osób upoważ-
nionych do kierowania ruchem drogowym

Nr 6, poz. 28
Wprowadzenie programu szkolenia pracowników
kolejowych w zakresie kierowania ruchem drogowym
na przejazdach kolejowych

Nr 7, poz. 31
Wprowadzenie programu seminarium w zakresie
zwalczania korupcji

Nr 7, poz. 32
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
dochodzeniowo-śledczej prowadzonego w systemie
eksternistycznym

Nr 7, poz. 33
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
zwalczanie przestępczości gospodarczej prowadzo-
nego w systemie eksternistycznym

Nr 7, poz. 34
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego pod-
stawowego policjantów część profilowana prewencyj-
na prowadzonego w systemie eksternistycznym

Nr 7, poz. 35
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów część profilowana opera-
cyjno-dochodzeniowa prowadzonego w systemie
eksternistycznym

Nr 7, poz. 36
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
operacyjno-rozpoznawczej prowadzonego w systemie
eksternistycznym

Nr 7, poz. 37
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności dzielnicowy prowadzone-
go w systemie eksternistycznym

Nr 7, poz. 41
Wprowadzenie programu szkolenia w ramach służby
przygotowawczej dla pracowników służby cywilnej w
Policji

Nr 7, poz. 42
Wprowadzenie pilotażowego programu kursu specja-
listycznego dla policjantów prowadzących postępo-

wania w sprawach o wypadki drogowe

Nr 7, poz. 43
Wprowadzenie programu warsztatów w zakresie
zwalczania korupcji

Nr 9, poz. 48
Utworzenie ośrodków szkolenia Policji
(Patrz: ośrodki szkolenia)

Nr 9, poz. 49
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia osób upoważnionych do kierowania ruchem
drogowym

Nr 9, poz. 50
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia pracowników kolejowych w zakresie kie-
rowania ruchem drogowym na przejazdach kolejo-
wych

Nr 9, poz. 54
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego
policjantów służby kryminalnej z zakresu przestęp-
czości komputerowej – uzyskiwanie informacji z In-
ternetu

Nr 9, poz. 55
Wprowadzenie do użytku służbowego Instrukcji
o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla
policjantów
(Patrz: test sprawności fizycznej)

Nr 10, poz. 60
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego dla
policjantów komórek sztabowych jednostek Policji

Nr 10, poz. 61
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności dyżurny jednostki Policji
prowadzonego w systemie eksternistycznym

Nr 10, poz. 64
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego dla
policjantów realizujących problematykę prewencji
kryminalnej

Nr 10, poz. 66
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego dla
policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne

Nr 11, poz. 74
Szczegółowe zasady opracowywania i wdrażania do
realizacji programów szkolenia oraz doskonalenia
zawodowego organizowanego centralnie
(Patrz: doskonalenie zawodowe)
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Nr 11, poz. 75
Wprowadzenie „Programu warsztatów dla trenerów
realizujących szkolenie w zakresie przygotowania
Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen”
(Patrz: Schengen)

Nr 12, poz. 77
Wprowadzenie pilotażowego programu szkolenia
zawodowego podstawowego dla policjantów po
służbie kandydackiej

Nr 12, poz. 81
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego dla
policjantów Centralnego Biura Śledczego wykonują-
cych zadania z zakresu obserwacji

Nr 14, poz. 90
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego
podstawowego dla policjantów – etap nauki w jed-
nostce szkoleniowej Policji

Nr 14, poz. 91
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
przekwalifikowującego dla policjantów techniki kry-
minalistycznej prowadzonego w systemie eksterni-
stycznym

Nr 14, poz. 92
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów w specjalności dowódca plutonu od-
działu prewencji Policji prowadzonego w systemie
eksternistycznym

Nr 14, poz. 93
Wprowadzenie  programu kursu doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów przewodników psów patro-
lowo-tropiących

Nr 14, poz. 94
Wprowadzenie pilotażowego programu doskonalenia
zawodowego dla policjantów realizujących zajęcia
z zakresu programu podstawowego I etap – nauka w
jednostce szkoleniowej Policji

Nr 14, poz. 99
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego w
zakresie taktyki i technik  interwencji oraz posługi-
wania się pałką typu „Tonfa”

Nr 14, poz. 100
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów w specjalności kierownik ogniwa
patrolowo-interwencyjnego Policji prowadzonego
w systemie eksternistycznym

Nr 14, poz. 101
Wprowadzenie pilotażowego programu kursu dosko-
nalenia zawodowego dla policjantów i pracowników

Policji z języka angielskiego – poziom I

Nr 14, poz. 102
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności
ruch drogowy prowadzonego w systemie eksterni-
stycznym

Nr 14, poz. 103
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby wspomagającej Policji w za-
kresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym
prowadzonego w systemie eksternistycznym

Nr 16, poz. 111
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów wykonujących zadania antyterrory-
styczne prowadzonego w systemie eksternistycznym

Nr 16, poz. 112
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności
do spraw nieletnich prowadzonego w systemie eks-
ternistycznym

Nr 16, poz. 113
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
technika kryminalistyczna prowadzonego w systemie
eksternistycznym

Nr 16, poz. 114
Wprowadzenie programu szkolenia specjalistycznego
dla policjantów służby kryminalnej w specjalności
technika operacyjna w zakresie obserwacja i kontrola
operacyjna prowadzonego w systemie eksternistycznym

Nr 17, poz. 120
Uchylenie decyzji w sprawie pilotażowego programu
szkolenia zawodowego podstawowego dla policjan-
tów po służbie kandydackiej

Nr 20, poz. 132
Wprowadzenie programu doskonalenia zawodowego
dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki na sta-
nowiskach cywilnych w laboratoriach kryminalistycz-
nych Policji

Nr 20, poz. 139
Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów – techników osmologii,
przewodników psów do badań osmologicznych

Nr 20, poz. 140
Wprowadzenie programu szkolenia podstawowego
policjantów – część profilowana technika kryminali-
styczna realizowanego w systemie eksternistycznym
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Sygnalizatory oblodzenia na śmigłowcach Mi-8

Nr 13, poz. 84
Formy i metody wykonywania przez Policję zadań w
zakresie postępowania z zainstalowanymi na śmi-
głowcach typu Mi-8 sygnalizatorami oblodzenia za-
wierającymi izotop Sr-90/Y-90

Ś

Świadczenia pieniężne

Nr 5, poz. 17
Zmiana decyzji w sprawie warunków i trybu przy-
znawania świadczeń ze środków pieniężnych przeka-
zanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A., dla policjantów
i pracowników jednostek organizacyjnych Policji

T

Tablice urzędowe

Nr 20, poz. 131
Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informa-
cyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji
(Patrz: pieczęcie i stemple)

Telefon zaufania

Nr 9, poz. 52
Funkcjonowanie Telefonu Zaufania Komendy Głównej
Policji

Telefony stacjonarne

Nr 2, poz. 3
Szczegółowe zasady przyznawania, rozliczania
i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych

Test sprawności fizycznej

Nr 9, poz. 55
Wprowadzenie do użytku służbowego Instrukcji
o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla
policjantów
(Patrz: szkolnictwo)

U
Umiejętności zawodowe policjantów

Nr 10, poz. 63
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich
konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych poli-
cjantów

Uposażenie

Nr 12, poz. 83
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2005 r.
(Patrz: finanse, obwieszczenie)

Upoważnienia

Nr 10, poz. 67
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 13, poz. 87
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 17, poz. 123
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 20, poz. 134
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do wydawania decyzji w imieniu Komendan-
ta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 20, poz. 135
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do wydawania decyzji w imieniu Komendan-
ta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 20, poz. 137
Upoważnienie Dyrektora Głównego Sztabu Policji
Komendy Głównej Policji do wprowadzania i odwo-
ływania stanów gotowości do działań i zarządzania
alarmu w jednostkach organizacyjnych Policji

Uzbrojenie

Nr 10, poz. 58
Zmiana zarządzenia w sprawie wzorów i typów
wprowadzanej na uzbrojenie Policji broni gładkolufo-
wej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS
IMPERATOR kal. 12/76
(Patrz: broń)
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Nr 10, poz. 65
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji plecakowych
miotaczy substancji łzawiącej
(Patrz: broń)

Nr 12, poz. 79
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji miotacza wody
„AW-9000”
(Patrz: broń)

Nr 13, poz. 85
Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-
bojowym w Policji

W

Współdziałanie Policji

Nr 4, poz. 15
Współdziałanie Policji i organów kontroli skarbowej
(Patrz: porozumienia)

Nr 6, poz. 29
Współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania
przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom
(Patrz: porozumienia)

Wykrywanie przestępstw

Nr 1, poz. 1
Metodyka wykonywania czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do
wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców
(Patrz: czynności dochodzeniowo-śledcze)

Z

Zamówienia publiczne

Nr 5, poz. 18
Planowanie i udzielanie zamówień publicznych
w Komendzie Głównej Policji

Zaopatrzenie

Nr 4, poz. 12
Zaopatrywanie – w 2005 roku jednostek Policji
w sprzęt, materiały i usługi – realizowanego ze środ-
ków budżetowych

Zwalczanie przestępstw korupcyjnych

Nr 10, poz. 62
Wprowadzenie obowiązku informowania Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji o niektó-
rych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i do-
chodzeniowo-śledczych, wykonywanych w zakresie
zwalczania przestępstw korupcyjnych
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