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DECYZJA NR 83 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 lutego 2006 r.

w sprawie wprowadzenia stopnia gotowości Policji do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym

Na podstawie postanowień § 3 ust. 1 zarządzenia
nr pf 964/04 Komendanta Głównego Policji z dnia
9 września 2004 r. w sprawie określenia sposobu
osiągania gotowości Policji do przeciwdziałania za-
grożeniom terrorystycznym postanawia się, co na-
stępuje:

§ 1
Wprowadza się, z zastrzeżeniem § 2, pierwszy

(zielony) stopień gotowości Policji do przeciwdziała-
nia zagrożeniom terrorystycznym.

§ 2
W zakresie działań operacyjno-rozpoznawczych

wprowadza się drugi (niebieski) stopień gotowości Poli-
cji do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

§ 3
Traci moc decyzja nr 480/05 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany
stopnia gotowości Policji do przeciwdziałania zagro-
żeniom terrorystycznym.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Ryszard Siewierski

26
DECYZJA NR 86 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
– część profilowana ruch drogowy realizowanego 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. 581)) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia zawodowego

podstawowego policjantów – część profilowana ruch
                                                          
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
i z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169,
poz. 1411, Nr 250, poz. 2116.

drogowy realizowany w systemie eksternistycznym”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 92 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla policjantów
– kandydatów do służby w XI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP),

przewidywanej do udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie w okresie od czerwca do grudnia 2006 r.

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 25 Komendanta
Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w spra-
wie szczegółowych zasad organizacji i zakresu dzia-
łania komend, komisariatów i innych jednostek orga-
nizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4
i Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44 oraz
z 2005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 11, poz. 69) postanawia
się, co następuję:

§ 1
W celu dokonania naboru 115 policjantów do

składu osobowego Jednostki Specjalnej Polskiej Poli-
cji stacjonującej w Kosowie oraz 10 policjantów sta-
nowiących rezerwę kadrową tej jednostki, dla kandy-
datów wyrażających akces, którzy otrzymali zgodę
przełożonych właściwych w sprawach osobowych
oraz pozytywną opinię psychologa, zostanie prze-
prowadzony egzamin kwalifikacyjny, poprzedzony
wywiadem lekarskim, w:

1) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie –
w dniach 20 – 21 lutego 2006 r. – dla kandy-
datów z komend wojewódzkich Policji w: Bia-
łymstoku, Lublinie, Łodzi, Radomiu i Komendy
Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach
i Komendy Głównej Policji;

2) Szkole Policji w Katowicach – w dniach 23 –
24 lutego 2006 r. – dla kandydatów z komend
wojewódzkich Policji w: Katowicach, Krako-
wie, Kielcach, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu;

3) Szkole Policji w Słupsku – w dniach 27 – 28
lutego 2006 r. – dla kandydatów z komend
wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Gdańsku,
Gorzowie Wlkp., Olsztynie, Poznaniu, Szczeci-
nie oraz ze Szkoły Policji w Słupsku.

§ 2
1. Do przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa

w § 1, powołuje się komisję w składzie:
1) Przewodniczący – nadkom. Wojciech Kaliński –

specjalista Samodzielnego Pododdziału Antyter-
rorystycznego Policji KWP w Szczecinie;

2) Zastępca przewodniczącego – Halina Góralska
– podreferendarz Wydziału Rozwoju Współpra-
cy Międzynarodowej Policji Gabinetu KGP;

3) Członkowie:
a) podkom. Michał Pietrek – asystent KPP

w Policach KWP w Szczecinie,

b) kom. Juliusz Dmowski – lekarz Zespołu Me-
dycznego SP w Słupsku,

c) nadkom. Agata Niemyjska – ekspert Ze-
społu Psychologa-Koordynatora BKiSz KGP,

d) kom. Andrzej Sira – ekspert Zespołu Psy-
chologów KWP w Katowicach.

2. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie oraz komendanci szkół Policji w Katowicach
i Słupsku wyznaczą odpowiednio:
1) policjantów lub pracowników Policji do prze-

prowadzenia egzaminów sprawnościowych,
w tym obsługi medycznej;

2) pomoc medyczną dla lekarza prowadzącego
wywiad lekarski;

3) lektorów języka angielskiego do przeprowadze-
nia egzaminów z języka angielskiego.

§ 3
1. Komisja, o której mowa w § 2, przeprowadzi eg-

zamin kwalifikacyjny w dniach od 20 do 28 lutego
2006 roku.

2. Przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjne-
go przeprowadza się wywiad lekarski.

3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, będzie obej-
mował:
1) egzamin z języka angielskiego w Centrum Szko-

lenia Policji w Legionowie (tylko dla oficerów);
2) test sprawności fizycznej zgodnie z instrukcją

o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej
dla policjantów stanowiącą załącznik do decyzji
nr 155 Komendanta Głównego Policji z dnia
4 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia
do użytku służbowego Instrukcji o przeprowa-
dzeniu testu sprawności fizycznej dla policjan-
tów (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 55);

3) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez
dwie podkomisje w składzie określonym przez
przewodniczącego komisji.

4. Policjanci przystępujący do egzaminu kwalifikacyjne-
go korzystać będą z nieodpłatnego zakwaterowania i
wyżywienia, według obowiązującej stawki „Sz”.

§ 4
1. Kryteria stosowane w ocenie kandydatów, z za-

strzeżeniem ust. 2, określa załącznik nr 1 do decyzji.
2. W trakcie testu sprawności fizycznej komisja będzie

posługiwała się zasadami i kryteriami określonymi
w instrukcji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
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3. Zasady prowadzenia wywiadu lekarskiego oraz
rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z właściwością,
określają członkowie komisji, o której mowa w § 2,
z uwzględnieniem wymogów stawianych uczest-
nikom misji pokojowych określonych przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych.

§ 5
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego komisja odno-

tuje w karcie egzaminacyjnej, której wzór stanowi
załącznik nr 2 do decyzji.

§ 6
Przewodniczący komisji, uwzględniając wyniki po-

stępowania kwalifikacyjnego, przedłoży do akceptacji
Komendanta Głównego Policji imienny wykaz poli-

cjantów mających wejść w skład XI rotacji Jednostki
Specjalnej Polskiej Policji oraz stanowiących rezerwę
kadrową na jej potrzeby.

§ 7
Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych

Policji oraz komórek Komendy Głównej Policji są zo-
bowiązani do udzielenia wszechstronnej pomocy
w sprawnym przeprowadzeniu egzaminów.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Załączniki
do decyzji nr 92
Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 lutego 2006 r.

Załącznik nr 1

Kryteria
obowiązujące przy kwalifikowaniu kandydatów

do Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

I. Kryterium obowiązujące wszystkich kandydatów – test sprawności fizycznej według norm określonych w
instrukcji o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej dla policjantów, stanowiącej załącznik do decyzji nr
155 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbo-
wego Instrukcji o przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej dla policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 55).

II. Zgodnie z ww. decyzją, kandydaci są zobowiązani zaliczyć wszystkie próby, tj. uzyskać z każdej co naj-
mniej ocenę „2” lub wyższą, odpowiadającą liczbie przyznanych punktów. Niespełnienie tego warunku
ostatecznie dyskwalifikuje kandydata z egzaminu kwalifikacyjnego i skutkuje przyznaniem 0 pkt. Końcowy
wynik punktowy jest sumą ocen cząstkowych dzieloną przez 4.

III. Dodatkowe kryteria stosowane w ocenie kandydatów:
a) wzrost:

– 175 – 180 cm – 2 pkt
– powyżej 180 cm – 3 pkt

b) zajmowane stanowisko obecnie lub w przeszłości (brane powinno być pod uwagę
ostatnie 5 lat i co najmniej 2 letni okres służby w Pododdziałach Antyterrorystycznych
Policji, Oddziałach Prewencji Policji lub w służbach patrolowo-interwencyjnych)

c) posiadanie prawa jazdy, co najmniej kat. „C” lub wyższego
d) zdany egzamin z języka angielskiego (na co najmniej ocenę „2” – dopuszczającą) kwa-

lifikujący do udziału w misjach pokojowych
e) pobyt na misji:

– jeden pobyt na misji (pełna rotacja)
– wielokrotny pobyt na misji (pełne rotacje)

f) pełnienie służby na stanowisku kierowniczym – dowódczym w trakcie trwania misji

– 3 pkt
– 2 pkt

– 2 pkt

– 1 pkt
– 2 pkt
– 2 pkt

IV. Kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie może uzyskać 20 pkt. Warunkiem kwalifikacji są
pozytywne wyniki wywiadu lekarskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
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Załącznik nr 2

...............................................
miejscowość, data

KARTA EGZAMINU
KANDYDATA DO UDZIAŁU W TYMCZASOWEJ MISJI ADMINISTRACYJNEJ ONZ W KOSOWIE

.............................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia)

.............................................................................................................................................................
(stanowisko, komórka organizacyjna KWP, KPP, KMP)

.............................................................................................................................................................
(praca w AT, OPP lub służbach PI w okresie od ............................ do ............................)

Dodatkowe dane o kandydacie
1. Wzrost 5. Obwód klatki piersiowej
2. Nr kołnierzyka 6. Nr butów
3. Obwód pasa 7. Nr rękawiczek
4. Nr czapki

Lp. Egzamin Ocena Podpis
egzaminującego Punkty

wiek ........... (wpisuje policjant)

I

II

III

1. Sprawność
fizyczna ćwiczenie

IV
jeden wynik będący
średnią ocen

2. Wzrost (wpisuje instruktor WF) .............................

3. Liczba pobytów na misjach pokojowych wpisuje policjant

4. Egzamin z języka angielskiego w CSP

5. Miejsce pełnienia służby (wpisuje policjant) .............................................................

6. Prawo jazdy (kategoria) .............................

Razem

verte
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Wynik wywiadu lekarskiego
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Stanowisko komisji* ....................................................

Podpisy członków komisji:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

* należy wpisać – zakwalifikowany lub niezakwalifikowany
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DECYZJA NR 107 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie wzmocnienia komórek patrolowych i patrolowo-interwencyjnych
w jednostkach organizacyjnych Policji

W celu zwiększenia udziału policjantów pełniących
służbę patrolową i patrolowo-interwencyjną posta-
nawiam, co następuje:

§ 1
1. W służbie wspomagającej działalność Policji

w zakresie organizacyjnym, logistycznym i tech-
nicznym udział stanowisk policyjnych w woje-
wództwie (terenie podległym Komendzie Stołecz-
nej Policji) nie może przekraczać 4%.

2. Stan powyższy należy osiągnąć poprzez przesu-
nięcia etatowe i racjonalne wykorzystanie pra-
cowników cywilnych i policjantów w tej służbie.

3. Wygospodarowane etaty należy przesunąć do ko-
mórek patrolowych lub patrolowo-interwencyjnych.

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania
wskaźnika określonego w ust. 1 w terminie wska-
zanym w § 2 komendant wojewódzki (Stołeczny)
Policji jest zobowiązany do przedstawienia Ko-
mendantowi Głównemu Policji pisemnej informacji
o przyczynach niewykonania decyzji, podjętych
działaniach i niezbędnych środkach umożliwiają-
cych jej wykonanie.

§ 2
Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w za-

kresie określonym w § 1 należy zakończyć do dnia
30 czerwca 2006 r.

§ 3
Policjantów pełniących służbę patrolową lub pa-

trolowo-interwencyjną nie należy kierować do wyko-
nywania innych zadań.

§ 4
Policjantów w służbie przygotowawczej w pierw-

szej kolejności należy kierować do pełnienia służby
patrolowej lub patrolowo-interwencyjnej.

§ 5
W miarę możliwości wolne etaty w służbie krymi-

nalnej i innych komórkach organizacyjnych służby
prewencyjnej należy przesuwać do komórek patrolo-
wych lub patrolowo-interwenycjnych.

§ 6
W przypadku wolnych etatów w komórkach patro-

lowych lub patrolowo-interwencyjnych należy dążyć w
pierwszej kolejności do uzupełniania braku etatowego.

§ 7
Koordynację nad działaniami związanymi ze wzmac-

nianiem komórek patrolowych i patrolowo-interwencyj-
nych powierzam zastępcom komendantów nadzorują-
cym służbę prewencyjną.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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DECYZJA NR 114 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 marca 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania – w 2006 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały
i usługi – realizowanego ze środków budżetowych

W decyzji nr 8/2006 Komendanta Głównego Policji z
dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zaopatrywania – w
2006 roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi
– realizowanego ze środków budżetowych w § 1 ust. 1
pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) w systemie zdecentralizowanym, realizowa-
nym samodzielnie przez jednostki organiza-
cyjne Policji w zakresie:
a) pozostałego sprzętu, materiałów i usług

niewymienionych w załączniku nr 1 i 2, w
tym w szczególności sprzętu łączności
(radiotelefony konwencjonalne);

b) sprzętu transportowego w ramach tzw.
sponsoringu;

c) sprzętu, materiałów i usług, których zakup
ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia nie jest możliwy w systemie,
o którym mowa w pkt 1.”

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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DECYZJA NR 116 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 marca 2006 r.

w sprawie kryteriów oceny sprawności fizycznej poborowych
ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifi-
kacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77)
postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Oceny sprawności fizycznej poborowych ubiega-

jących się o przyjęcie do służby w oddziałach
prewencji Policji dokonuje komisja powołana przez
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji,
zwana dalej „komisją”, w skład której wchodzą:
1) kierownik komórki organizacyjnej do spraw do-

boru kandydatów lub zastępujący go pracow-
nik;

2) co najmniej dwóch pracowników z komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, zajmujących
się sprawami szkolenia fizycznego policjantów.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, mogą
wchodzić:
1) przedstawiciele właściwych komórek organiza-

cyjnych służby prewencyjnej Policji;
2) przedstawiciele organizacji zakładowej związku

zawodowego policjantów.

§ 2
1. Ocenie sprawności fizycznej poddaje się poboro-

wego posiadającego zaświadczenie lekarskie, do-

puszczające go do testu sprawności fizycznej,
wydane nie wcześniej niż czternaście dni przed
oceną sprawności fizycznej.

2. Oceny sprawności fizycznej poborowych ubiega-
jących się o przyjęcie do służby w oddziałach
prewencji dokonuje się na podstawie testu spraw-
ności fizycznej, podczas którego ocenia się nastę-
pujące cechy motoryczne:
1) wytrzymałość;
2) moc;
3) siła wytrzymałości;
4) siła;
5) zwinność i koordynacja ruchowa.

3. Oceny cech motorycznych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1-5, dokonuje się na podstawie ze-
stawu ćwiczeń, obejmującego odpowiednio:
1) test wytrzymałościowy;
2) rzut piłką 3 kg;
3) siady proste z leżenia tyłem;
4) podciąganie się na drążku;
5) test zwinnościowy.

4. Kryteria oceny sprawności fizycznej poborowych
określa załącznik nr 1 do decyzji.

5. Opis ćwiczeń, o których mowa w ust. 3, zawiera
załącznik nr 2 do decyzji.
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§ 3
1. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony,

jeżeli poborowy poprawnie wykona ćwiczenia skła-
dające się na test sprawności fizycznej i uzyska
z każdego z nich ocenę co najmniej dostateczną.

2. Poborowy powtarza jednokrotnie ćwiczenie, jeżeli
nie spełnił kryteriów wymaganych na ocenę co
najmniej dostateczną.

3. Ćwiczenie może być powtórzone tego samego
dnia, z wyjątkiem testu wytrzymałościowego.

§ 4
1. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen

pozytywnych uzyskanych za poszczególne ćwicze-
nia wchodzące w skład testu sprawności fizycznej.

2. Ocenę końcową, o której mowa w ust. 1, odno-
towuje się w karcie oceny sprawności fizycznej,
stanowiącej załącznik nr 3 do decyzji, a następnie
zamienia się na punkty, przyznając:
1) 0 pkt – gdy test sprawności fizycznej został

przerwany;
2) 1 pkt – gdy średnia ocen wynosi poniżej 3,00;

3) 2 pkt – gdy średnia ocen wynosi 3,00 – 3,50;
4) 3 pkt – gdy średnia ocen wynosi 3,51 – 3,99;
5) 4 pkt – gdy średnia ocen wynosi 4,00 – 4,50;
6) 5 pkt – gdy średnia ocen wynosi 4,51 – 4,99;
7) 6 pkt – gdy średnia ocen wynosi 5,00.

3. Kartę oceny sprawności fizycznej dołącza się do
teczki osobowej poborowego.

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

                                                          
1 Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 3 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 2 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności
fizycznej poborowych ubiegających się o przyjęcie do
służby w oddziałach prewencji Policji (Dz. U. KGP Nr 4,
poz. 13), która utraciła moc z dniem 25 stycznia 2006 r.

Załączniki
do decyzji nr 116
Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 marca 2006 r.

Załącznik nr 1

KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POBOROWYCH

oceny
Lp. cechy

motoryczne ćwiczenia jednostka
miary bdb. db. dst. ndst.

1. wytrzymałość test
wytrzymałościowy punkt 80 – 100 60 – 79 40 – 59 39 i poniżej

2. moc rzut piłką 3 kg metr 11 i powyżej 9 – 10 8 poniżej 8

3. siła
wytrzymałości

siady proste
z leżenia tyłem
w ciągu 30 s

liczba 22 i powyżej 20 – 21 18 – 19 17 i poniżej

4. siła podciąganie się
na drążku liczba 10 i powyżej 7 – 9 4 – 6 3 i poniżej

5. zwinność
i koordynacja ruchowa

test
zwinnościowy sekunda 12,5 i poniżej 12,6 – 13,5 13,6 – 14,5 powyżej 14,5

Załącznik nr2

OPIS ĆWICZEŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

I. Test wytrzymałościowy (180 s)

1. Opis wykonania testu:
a) stopień lub ławeczka gimnastyczna o wysokości 30 cm przystawiona do ściany,
b) poborowy staje przed stopniem (ławeczką), opierając dłonie o ścianę na wysokości barków, na komendę

„start” poborowy rozpoczyna test, wstępując (wbiegając) na stopień techniką „harwardzką”, egzaminator
nadzorujący test rozpoczyna liczenie wejść na stopień,
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c) gdy dobiegnie 180 sekunda wykonywania testu, egzaminator podaje komendę „stop”, poborowy przery-
wa próbę,

d) komisja egzaminacyjna dokonuje oceny i określa całkowitą liczbę wejść.

UWAGA!
Wstępowanie (wbieganie) na stopień techniką „harwardzką” polega na wielokrotnym wejściu na stopień i

zejściu ze stopnia w określonym czasie. Jeden cykl wejście – zejście składa się z 4 elementów:
1) wejście na stopień jedną nogą, np. (L);
2) po wejściu na stopień dostawiana jest druga noga (P);
3) zejście ze stopnia na podłoże nogą (L);
4) po zejściu na podłoże dostawiana jest noga (P).
Wymagany jest wyprost w stawach biodrowych i kolanowych po wejściu na stopień. Dopuszcza się jedynie

niewielkie ugięcie.
2. Obliczanie i ocena testu:

a) przez cały czas trwania testu rejestrowana jest całkowita liczba wejść na stopień w ciągu 180 sekund,
b) wyliczenie pracy wstępowania na stopień następuje na podstawie wzoru:

Lw = 0,53 x Q x K (kJ)

gdzie:
Lw – praca wstępowania obliczona w kJ,
Q – ciężar ciała kandydata (mierzony przed próbą),
K – liczba wejść na stopień w ciągu 1 sekundy (częstotliwość wejść):

I
K =

180

I – całkowita liczba wejść stwierdzona przez komisję w ciągu 180 s

3. Punktacja za wykonanie próby:

Lp. Lw pkt Lp. Lw pkt Lp. Lw pkt

1. 48,00 100 35. 37,42 66 68. 26,78 33

2. 47,68 99 36. 37,11 65 69. 26,35 32

3. 47,38 98 37. 36,79 64 70. 25,92 31

4. 47,04 97 38. 36,45 63 71. 25,50 30

5. 46,72 96 39. 36,15 62 72. 24,90 29

6. 46,41 95 40. 35,83 61 73. 24,42 28

7. 46,09 94 41. 35,52 60 74. 23,88 27

8. 45,77 93 42. 35,23 59 75. 23,35 26

9. 45,45 92 43. 34,95 58 76. 22,81 25

10. 45,13 91 44. 34,67 57 77. 22,27 24

11. 44,82 90 45. 34,39 56 78. 21,74 23

12. 44,51 89 46. 34,11 55 79. 21,20 22

13. 44,20 88 47. 33,82 54 80. 20,66 21

14. 43,89 87 48. 33,54 53 81. 20,13 20

15. 43,58 86 49. 33,26 52 82. 19,60 19

16. 43,27 85 50. 32,98 51 83. 19,07 18

17. 42,96 84 51. 32,70 50 84. 18,54 17

18. 42,65 83 52. 32,40 49 85. 18,01 16
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19. 42,34 82 53. 32,11 48 86. 17,49 15

20. 42,03 81 54. 31,82 47 87. 16,96 14

21. 41,73 80 55. 31,53 46 88. 16,43 13

22. 41,42 79 56. 31,24 45 89. 15,90 12

23. 41,12 78 57. 30,95 44 90. 15,37 11

24. 40,82 77 58. 30,66 43 91. 14,85 10

25. 40,51 76 59. 30,37 42 92. 14,33 9

26. 40,21 75 60. 30,08 41 93. 13,81 8

27. 39,91 74 61. 29,79 40 94. 13,30 7

28. 39,80 73 62. 29,36 39 95. 12,78 6

29. 39,30 72 63. 28,93 38 96. 12,26 5

30. 39,00 71 64. 28,50 37 97. 11,75 4

31. 38,70 70 65. 28,07 36 98. 11,23 3

32. 38,38 69 66. 27,64 35 99. 10,71 2

33. 38,06 68 67. 27,21 34 100. 10,20 1

34. 37,74 67

4. Uzyskany wynik należy porównać z wartościami w tabeli i na tej podstawie określić liczbę uzyskanych punktów.

80 pkt i powyżej – ocena bardzo dobra,
79-60 pkt – ocena dobra,
59-40 pkt – ocena dostateczna,
39 i powyżej – ocena niedostateczna.

Przykład:
Kandydat o wadze Q = 80 kg zaliczył w ciągu 3 minut (180 s) 180 wejść na stopień.

K = 1,
Lw = 0,53 x 80 x 1
Lw = 42,3 kJ

Według tabeli kandydat uzyskał 82 punkty. Jest to przedział wyników uzyskanych na poziomie bardzo dobrym.

II. Rzut piłką 3 kg
1. Na komendę „gotów” poborowy podnosi piłkę i przyjmuje pozycję rozkroczną przodem do linii rzutu.
2. Na komendę „start” przenosi piłkę za głowę i wykonuje rzut oburącz zza głowy.
3. Poborowy wykonuje dwa rzuty. Zalicza się tylko rzut dłuższy.
4. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym rzucona piłka osiągnie pierwszy kontakt z podłożem.
5. Przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu albo bezpośrednio po nim unieważnia próbę.
6. Podczas rzutu zezwala się na wspięcie na palcach lub podskok.

III. Siady proste z leżenia tyłem – czas 30 s
1. Na komendę „gotów” poborowy przyjmuje pozycję leżącą tyłem, ręce splecione palcami zakłada na kark,

ramiona na materacu, nogi w lekkim rozkroku – nieustabilizowane.
2. Na komendę „start” poborowy unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej z ramionami

na materacu (raz), ponownie unosi tułów do pozycji pionowej i wraca do pozycji wyjściowej (dwa) itd.

IV. Podciąganie się na drążku
1. Na komendę „gotów” poborowy wyskakuje do zwisu nachwytem lub podchwytem z wyprostowanymi ra-

mionami i pozostaje w bezruchu.
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2. Na komendę „start” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, wraca do pozycji wyjściowej
i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

3. Oceniający głośno liczy kolejne podciągnięcia. W przypadku, gdy kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie
z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z wyprostowanymi ramionami,
egzaminator dokonujący oceny tej próby powtarza ostatnią liczbę zaliczonych pociągnięć.

V. Test zwinnościowy
1. Przeprowadzenie próby wymaga następującego ustawienia sprzętu technicznego:

a) w odległości 5 m od wyznaczonej linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawia się jedną chorą-
giewkę (stojak), a następnie w odległości 10 m od tej chorągiewki drugą chorągiewkę (stojak),

b) w połowie odległości między chorągiewkami (stojakami) należy położyć materac.
2. Kandydat staje przed linią startu i na komendę „start” biegnie do pierwszej chorągiewki (stojaka), okrąża ją,

po czym biegnie do materaca, na którym wykonuje przewrót gimnastyczny w przód.
3. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki (stojaka), okrąża ją i na jej wysokości przyjmuje pozycję na czwo-

rakach tyłem – dłonie na wysokości chorągiewki (stojaka).
4. W tej pozycji przemieszcza się do materaca i wykonuje przewrót w tył, po wykonaniu przewrotu biegnie

bezpośrednio do mety.

Załącznik nr 3

KARTA OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
POBOROWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY

W ODDZIAŁACH PREWENCJI POLICJI

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................

Data urodzenia .......................................................................................................................................

Wzrost ..................................................................................................................................................

Waga ....................................................................................................................................................

1. Test wytrzymałościowy wynik ......................... ocena ....................................

2. Rzut piłką wynik ......................... ocena ....................................

3. Siady proste z leżenia tyłem wynik ......................... ocena ....................................

4. Podciąganie się na drążku wynik ......................... ocena ....................................

5. Test zwinnościowy wynik ......................... ocena ....................................

Ocena końcowa .....................................................................................................................................

Liczba uzyskanych punktów ....................................................................................................................

Podpisy członków komisji ........................................................................................................................
stopień, imię i nazwisko, podpis

........................................................................................................................
stopień, imię i nazwisko, podpis

........................................................................................................................
stopień, imię i nazwisko, podpis

........................................................................................................................
stopień, imię i nazwisko, podpis
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DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych
w specjalności kryminalnej prowadzonego w systemie zaocznym

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 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program szkolenia dla absolwen-

tów szkół wyższych w specjalności kryminalnej pro-
wadzonego w systemie zaocznym”, stanowiący za-
łącznik 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
i z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169,
poz. 1411, Nr 250, poz. 2116.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§ 3

1. Szkolenie organizowane na podstawie decyzji
nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwie-
tnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w spe-
cjalności kryminalnej (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 36)
jest realizowane do czasu jego zakończenia.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, traci moc obo-
wiązującą z dniem zakończenia szkolenia.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 130 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych
w specjalności prewencyjnej prowadzonego w systemie zaocznym

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 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program szkolenia dla absolwen-

tów szkół wyższych w specjalności prewencyjnej
                                                          
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, Nr 164,
poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116.

prowadzonego w systemie zaocznym”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 101 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia dla absolwentów szkół wyższych w
specjalności prewencyjnej (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 35).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 138 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego z zakresu ruchu drogowego

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 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 i z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411,
Nr 250, poz. 2116.

§ 1
Wprowadzam „Program kursu specjalizacyjnego z za-

kresu ruchu drogowego”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 139 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 marca 2006 r.

uchylająca decyzję 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 z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58
z późn. zm.1)) postanawiam, co następuje:

                                                          
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 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302,
Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 oraz Nr 210,
poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179,
poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 277, poz. 2742,
z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169,
poz. 1411, Nr 250, poz. 2116.

§ 1
Uchylam decyzję nr 186 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadze-
nia obowiązku informowania Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji o niektórych czyn-
nościach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-
-śledczych wykonywanych w zakresie zwalczania prze-
stępstw korupcyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 62).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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DECYZJA NR 149 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2006 r.

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

§ 1
W 2006 roku polecam przeprowadzenie kolejnych

edycji:
1) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Dro-

gowego”;
2) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji

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

wych „Dzielnicowy Roku”;
4) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kry-

minalnej”;
5) Kynologicznych Mistrzostw Policji;

– zwanych dalej „konkursami”.

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

przeprowadzą do dnia 31 maja 2006 roku spraw-
dziany wiedzy zawodowej i na ich podstawie oraz
na podstawie wyników ostatnio przeprowadzonych
sprawdzianów strzeleckich i sprawnościowych wy-
typują kandydatów do uczestnictwa w eliminacjach
do konkursów na szczeblu wojewódzkim.

2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, mogą prze-
prowadzić dodatkowe sprawdziany wiedzy i umie-
jętności zawodowych, w szczególności, gdy wynika
to ze specyfiki rodzaju służby objętej konkursem.

3. Sprawdzian wiedzy zawodowej, o którym mowa w
ust. 1, należy przeprowadzić na podstawie testów
wiedzy opracowanych przez zespoły powołane decy-
zjami komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji.

4. Zabrania się wyłączania policjantów z bieżących
zadań służbowych w celu udziału w grupach tre-
ningowych przygotowujących się do zawodów.

§ 3
1. Komendanci wojewódzcy/Stołeczny Policji spra-

wują bezpośredni nadzór nad organizacją i prze-
prowadzeniem w terminie:
a) do dnia 30 czerwca 2006 roku eliminacji na

szczeblu wojewódzkim konkursów wymienio-
nych w § 1 pkt 2-5;

b) do dnia 31 sierpnia 2006 roku eliminacji na
szczeblu wojewódzkim Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Policjant Ruchu Drogowego”
– zgodnie z zatwierdzonymi regulaminami.

2. Testy wiedzy na eliminacji I stopnia – szczebel
wojewódzki – opracują szkoły Policji i prześlą do
KWP/KSP do dnia 31 maja 2006 roku.

§ 4
1. Komendant Szkoły Policji w Słupsku zorganizuje

i przeprowadzi finał Ogólnopolskich Zawodów Po-
licjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Pa-
trol Roku” – w dniach 13-15 września 2006 roku.

2. Komendant Szkoły Policji w Pile zorganizuje
i przeprowadzi finał Ogólnopolskiego Konkursu
„Policjant Służby Kryminalnej” – w dniach 14-15
września 2006 roku.

3. Komendant Szkoły Policji w Katowicach zorgani-
zuje i przeprowadzi finał Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” –
w dniach 5-6 października 2006 roku.

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

Drogowego” – w dniach 7-9 września 2006 r.
2) Kynologicznych Mistrzostw Policji – w dniach

18-22 września 2006 roku.

§ 5
Komendanci szkół policyjnych, odpowiednio dla

każdego konkursu:
1) powołają zespół organizacyjny konkursu i wyznaczą

zadania poszczególnym jego członkom; w skład ze-
społu oraz do realizacji określonych zadań można
powołać policjantów z innych jednostek organiza-
cyjnych Policji w uzgodnieniu z ich kierownikami.

2) przygotują i przedstawią do zatwierdzenia Komen-
dantowi Głównemu Policji:
a) regulamin konkursu – do dnia 15 kwietnia

2006 roku;
b) preliminarz wydatków związanych z organiza-

cją i przeprowadzeniem finału konkursu – do
dnia 31 maja 2006 roku.

§ 6
Dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz ko-

mendanci wojewódzcy/Stołeczny Policji udzielą po-
mocy szkołom policyjnym w przygotowaniu poszcze-
gólnych konkursów.

§ 7
Przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego
oraz Biura Kryminalnego KGP uczestniczą w zawo-
dach finałowych w charakterze obserwatorów.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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DECYZJA NR 152 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby
oraz koordynacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym

Mając na uwadze efektywne wykorzystanie sił
i środków służb Policji oraz rozwój współpracy z pod-
miotami pozapolicyjnymi, działającymi w celu popra-
wy bezpieczeństwa, w tym z samorządem terytorial-
nym, w celu skuteczniejszego zapobiegania zacho-
waniom aspołecznym, popełnianiu przestępstw, wy-
kroczeń, zjawiskom kryminogennym, postanawiam,
co następuje:

§ 1
Decyzja określa przedsięwzięcia i warunki współ-

pracy służb Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych,
działających w celu poprawy stanu bezpieczeństwa,
warunki koordynacji ich prac – na potrzeby działań
zewnętrznych.

§ 2
Wprowadza się zintegrowany system organizacji

i dyslokacji służby na szczeblu komend powiatowych,
miejskich i rejonowych Policji, opierając się na rejo-
nach odpowiedzialności.

§ 3
Przez zintegrowany system organizacji dyslokacji

służby rozumie się współdziałanie jednostek Policji
i podmiotów pozapolicyjnych, działających w celu
poprawy stanu bezpieczeństwa, oraz działanie
i współdziałanie komórek organizacyjnych jednostek
Policji w celu realizacji działań zewnętrznych.

§ 4
Przez działania zewnętrzne należy rozumieć dzia-

łania patrolowe, obchodowe i wybrane czynności
operacyjno-rozpoznawcze, wykonywane przez Policję
lub wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, działają-
cymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, na za-
sadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5
1. Działania i czynności, o których mowa w § 2,

realizowane są przez komórki organizacyjne jedno-
stek Policji, a w szczególności:
1) patrolowo-interwencyjne;
2) dzielnicowych;
3) wywiadowcze;
4) ds. nieletnich;
5) ruchu drogowego;
6) kryminalne

oraz oddziały prewencji Policji.
2. Koordynację działań zewnętrznych, o których

mowa w § 2, powierzam zastępcom komendan-

tów, nadzorującym służbę prewencyjną w komen-
dach wojewódzkich (Stołecznej), powiatowych,
miejskich i rejonowych Policji.

3. Jeśli w strukturze jednostki Policji jest jeden za-
stępca komendanta, pełni on funkcję koordynatora.

4. Celem działań zewnętrznych jest spadek liczby
przestępstw, w szczególności następujących ro-
dzajów:
1) rozbojów;
2) bójek lub pobić;
3) kradzieży;
4) kradzieży z włamaniem;
5) uszkodzeń mienia

oraz wykroczeń z art. 119 i 124 k.w.
5. Celem działań zewnętrznych jest także eliminowa-

nie zachowań nieakceptowanych społecznie, które
nie wypełniają znamion czynów zabronionych.

6. Miernikami skuteczności działań zewnętrznych są,
wyrażone procentowo:
1) stosunek liczby zdarzeń, o których mowa w

ust. 4, odnotowanych w książce przebiegu
służby, do liczby zdarzeń zaistniałych w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego;

2) stosunek liczby zatrzymań w przypadkach zda-
rzeń, o których mowa w ust. 4, do liczby zda-
rzeń odnotowanych w książce przebiegu służ-
by, bez uwzględniania liczby sprawców i czyn-
nika czasu.

7. Dane, o których mowa w ust. 6, są gromadzone
w okresach obejmujących miesiąc kalendarzowy
oraz narastająco, dla poszczególnych rodzajów
zdarzeń, a także łącznie.

§ 6
1. Do zadań koordynatora wojewódzkiego (Stołecz-

nego) w szczególności należy:
1) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku

oraz jego zmian na terenie województwa;
2) określanie kierunków działań zewnętrznych;
3) przydzielanie jednostkom podległym sił

wzmocnienia oraz sił podmiotów pozapolicyj-
nych, działających w celu poprawy stanu bez-
pieczeństwa;

4) sprawowanie nadzoru nad koordynatorami po-
wiatowymi, miejskimi, rejonowymi oraz ocena
efektów działań.

2. Do zadań koordynatora powiatowego, miejskiego,
rejonowego w szczególności należy:
1) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku

oraz jego zmian;
2) kierowanie realizacją działań zewnętrznych;
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3) pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie sił
przydzielonych;

4) określanie sposobu i taktyki pełnienia służby;
5) nadzór nad realizacją zadań, w tym poprzez

bezpośrednie uczestnictwo;
6) określenie zasad współpracy z podmiotami po-

zapolicyjnymi, działającymi w celu poprawy
stanu bezpieczeństwa;

7) cykliczne opracowywanie analiz stanu bezpie-
czeństwa i porządku z udziałem podmiotów
pozapolicyjnych, działających w celu poprawy
stanu bezpieczeństwa, dla potrzeb dyslokacji
służb, uwględniającej podział zadań;

8) opracowywanie i aktualizacja zintegrowanych
planów dyslokacji służb;

9) tworzenie atmosfery współodpowiedzialności
za zapobieganie zagrożeniom i poczucie bez-
pieczeństwa społeczności lokalnej.

3. Koordynator realizuje swoje zadania przy pomocy
zespołu zadaniowego, zwanego dalej „zespołem”,
w skład którego wchodzą policjanci, głównie z kadry
kierowniczej służby prewencyjnej i kryminalnej.

4. Zastępca komendanta jednostki, nadzorujący służ-
bę kryminalną, na wniosek koordynatora zapewnia
odpowiednią ilość podległych sił i środków w celu
skutecznej realizacji działań zewnętrznych.

§ 7
1. Do głównych zadań zespołu należy:

1) uzyskiwanie informacji od podmiotów pozapo-
licyjnych, działających w celu poprawy stanu
bezpieczeństwa, w ramach bezpośrednich kon-
taktów, na potrzeby realizowanych zadań;

2) przekazywanie koordynaorowi informacji o stanie
bezpieczeństwa i oczekiwaniach społecznych;

3) organizacja spotkań przedstawicieli poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych służby pre-
wencyjnej i kryminalnej w celu wymiany infor-
macji oraz określania kierunków działania;

4) informowanie koordynatora o stanie realizacji
zadań;

5) analiza efektów i jakości prowadzonych działań;
6) prowadzenie wspólnych szkoleń w ramach do-

skonalenia zawodowego w celu wymiany wie-
dzy i doświadczeń pomiędzy służbami;

7) kreowanie postaw prospołecznych wśród poli-
cjantów.

2. Do zadań zespołu w komendzie powiatowej, miej-
skiej i rejonowej Policji należy ponadto:
1) przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa

i porządku publicznego na potrzeby tworzenia
zintegrowanych planów dyslokacji służby;

2) tworzenie planów dyslokacji służby;
3) określenie taktyki pełnienia służby i podziału

zadań;
4) bieżący nadzór nad realizacją zadań w terenie,

w tym udzielanie pomocy i instruktażu;
5) udział w odprawach policjantów do służby ze-

wnętrznej;
6) zmiana dyslokacji służby adekwatna do bieżą-

cych potrzeb.

§ 8
1. Przed przystąpieniem do działań zewnętrznych

przeprowadza się odprawę.
2. Odprawę prowadzi wyznaczony przez koordynato-

ra kierownik komórki organizacyjnej w służbie
prewencyjnej z udziałem członka zespołu.

3. Odprawa powinna mieć charakter krótkiego prze-
kazu konkretnych informacji o bieżącej sytuacji
związanej ze stanem bezpieczeństwa w rejonie
oraz określenia zadań doraźnych do służby.

4. W odprawie powinien uczestniczyć policjant służ-
by kryminalnej, który udziela informacji niezbęd-
nych do realizacji działań zewnętrznych, w tym
dotyczących współpracy na rzecz procesu wy-
krywczego.

5. Odprawa powinna wpływać na wzrost poziomu
wiedzy i umiejętności policjantów.

§ 9
Określa się następujące warunki współpracy

w ramach realizacji działań zewnętrznych:
1) systematyczne organizowanie spotkań przedsta-

wicieli Policji z podmiotami pozapolicyjnymi, dzia-
łającymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa;

2) tworzenie tzw. map zagrożeń;
3) planowanie przedsięwzięć;
4) koordynowanie działań zewnętrznych.

§ 10
Nadzór nad realizacją postanowień decyzji powie-

rzam komendantom wojewódzkim (Stołecznemu)
oraz komendantom powiatowym, miejskim i rejono-
wym Policji.

§ 11
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2006 r.

o sprostowaniu błędu

W wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania
policjantów wobec uczestników ruchu drogowego
korzystających z immunitetów i przywilejów dyplo-
matycznych lub konsularnych oraz korzystających
z immunitetów krajowych (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 17)
w preambule:

1) w zdaniu pierwszym zamiast „poz. 907 i 908”
powinno być „poz. 908”;

2) w pkt 6 zamiast „Nr 154, poz. 1787” powinno
być „Nr 98, poz. 1070”;

3) w pkt 11 zamiast „poz. 107” powinno być „poz. 117”.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 6

1. Zarządzenie nr 136/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 137/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 138/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 139/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 140/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 141/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 142/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 143/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 144/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 145/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 146/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 147/2006 Komendanta Główne-
go Policji z 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 148/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 149/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 150/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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16. Zarządzenie nr 151/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 152/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 153/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 154/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 155/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 156/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 157/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 158/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 159/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 160/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 161/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 162/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 163/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 164/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 165/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 166/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 167/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 168/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie form i metod działania
pododdziałów antyterrorystycznych oraz komó-
rek minersko-pirotechnicznych Policji.

34. Zarządzenie nr 169/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 170/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 171/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 172/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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38. Zarządzenie nr 173/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 174/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 175/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 176/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 177/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 178/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 179/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 180/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 181/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 182/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 183/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
– ustalonych abonentów telefonów.

49. Zarządzenie nr 184/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 185/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 186/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 187/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 188/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 189/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 190/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 191/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 192/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 193/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 194/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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60. Zarządzenie nr 195/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 196/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 197/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 198/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 199/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 200/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 201/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 202/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 203/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 204/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 205/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 206/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 207/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 208/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 209/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Decyzja nr 71z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania grupy operacyjno-śledczej.

76. Decyzja nr 72/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2006 r. uchylająca decy-
zję w sprawie upoważnienia Dyrektora Central-
nego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji
do podejmowania decyzji w zakresie koordyno-
wania działań obserwacyjnych realizowanych
w skali ogólnokrajowej.

77. Decyzja nr 73/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania zaświadczeń i udziela-
nia informacji o wpisach w ewidencji kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego pro-
wadzonej przez Komendanta Głównego Policji.

78. Decyzja nr 74/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 31/Cmt/06/EM.

79. Decyzja nr 75/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 30/Ckt/06/JM.

80. Decyzja nr 76/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 23/Ckt/06/EM.

81. Decyzja nr 77/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr28/Cmt/06/BG.

82. Decyzja nr 78/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 29/Ckt/06/JUK.
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83. Decyzja nr 79/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 6/Cam/06/UM.

84. Decyzja nr 80/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr27/Cam/06/WP.

85. Decyzja nr 81/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr26/BKSz/06/EM.

86. Decyzja nr 82/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zmiany decyzji
nr 667/05 Komendanta Głównego Policji w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 267/spot/2.3.2/87/04/RS/05.

87. Decyzja nr 84/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr
307 Komendanta Głównego Policji z dnia 14
czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 9/BŁiI/05/JC.

88. Decyzja nr 85/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

89. Decyzja nr 87/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wy-
znaczenia redaktora strony Komendanta Głów-
nego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

90. Decyzja nr 88/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji powypadkowej w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku mł. insp. Barba-
ry Horbik-Piazdeckiej – Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Bydgoszczy.

91. Decyzja nr 89/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do akceptowania niektórych wydat-
ków reprezentacyjnych lub okolicznościowych
oraz przydziału upominków finansowanych ze
środków pozostających w dyspozycji Komendan-
ta Głównego Policji.

92. Decyzja nr 90/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
oraz trybu postępowania w tych sprawach.

93. Decyzja nr 91/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia
do udzielania urlopów policjantom Centralnego Biu-
ra Śledczego Komendy Głównej Policji.

94. Decyzja nr 93/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie roz-
wiązania wspólnego zespołu koordynacyjnego.

95. Decyzja nr 94/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do realizacji niektórych
zadań w zakresie gospodarowania składnikami
majątku ruchomego powierzonego Komendzie
Głównej Policji.

96. Decyzja nr 95/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany decyzji
dotyczącej powołania zespołu do koordynacji i reali-
zacji zadań związanych z przygotowaniem operacji
Komendanta Głównego Policji – zabezpieczenia wi-
zyty w Polsce Papieża Benedykta XVI.

97. Decyzja nr 96/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania zespołu do przygo-
towania misji ewaluacyjnej Schengen dotyczą-
cej oceny wdrożenia dorobku prawnego
Schengen z zakresu współpracy policyjnej.

98. Decyzja nr 97/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania koncepcji
fizycznego zwalczania aktów terroru w Rze-
czypospolitej Polskiej.

99. Decyzja nr 98/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielania
pełnomocnictw do składania oświadczeń w za-
kresie praw i obowiązków majątkowych w imie-
niu Komendanta Głównego Policji.

100. Decyzja nr 99/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia
Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Dro-
gowego Komendy Głównej Policji do działania w
charakterze przedstawiciela Komendanta Głównego
Policji w sprawach związanych z organizacją prac
Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obsza-
rach kolejowych.

101. Decyzja nr 100/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie wyznaczenia dysponentów
funduszu operacyjnego Policji I stopnia.

102. Decyzja nr 101/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania 34/BF/06/BP.

103. Decyzja nr 102/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 257/BŁiI/06/EJ/05.

104. Decyzja nr 103/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu programowego do opracowa-
nia programów nauczania języka angielskiego.

105. Decyzja nr 104/2006 Komendanta Głównego
Policji a dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania Komisji egzaminacyjnej w celu sprawdzenia
kwalifikacji osoby, ubiegającej się o uzyskanie li-
cencji pilota Lotnictwa Policji z zakresu wiedzy
lotniczej wymaganej dla danej specjalności.

106. Decyzja nr 105/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie upoważnie-
nia kierowników komórek organizacyjnych Central-
nego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji do
zwracania się o niezbędną pomoc od instytucji pań-
stwowych, organów administracji publicznej oraz
jednostek gospodarczych prowadzących działal-
ność w zakresie użyteczności publicznej.
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107. Decyzja nr 106/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

108. Decyzja nr 108/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do wypracowania zasad i kry-
teriów naliczeń etatowych oraz etatyzacji
w jednostkach organizacyjnych Policji.

109. Decyzja nr 109/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie
upoważnienia do występowania podmiotów
wykonujących działalność telekomunikacyjną
z wnioskami o ujawnienie danych związanych
z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego.

110. Decyzja nr 110/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do realizacji postanowień
uchwały nr 15/06 Rady Ministrów w sprawie
podjęcia działań w odniesieniu do ośrodków wy-
poczynkowych, wypoczynkowo-szkoleniowych
oraz szkoleniowych będących w dyspozycji wła-
ściwych organów administracji rządowej.

111. Decyzja nr 111/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 35/CLK/06/BG.

112. Decyzja nr 112/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 36/Ckt/06/BG.

113. Decyzja nr 113/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie realizacji w Komendzie Głównej
Policji niektórych zadań związanych z prowadze-
niem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki.

114. Decyzja nr 115/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zastępcy pełnomocnika do spraw
ochrony informacji niejawnych.

115. Decyzja nr 117/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie prze-
prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
dla policjantów – kandydatów do służby
w kontyngentach policyjnych przewidywanych
do udziału w misjach pokojowych/policyjnych
w roku 2006.

116. Decyzja nr 118/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 37/BŁiI/06/JG.

117. Decyzja nr 119/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 40/Cam/06/WP.

118. Decyzja nr 120/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 38/BŁiI/06/IJ.

119. Decyzja nr 121/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmia-
ny decyzji nr 48/06 Komendanta Głównego
Policji w sprawie powołania komisji przetargo-
wej do postępowania nr 14/BŁiI/06/MK.

120. Decyzja nr 122/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przepro-
wadzenia działań ochronno-porządkowych zwią-
zanych ze szkoleniem „Criminal Investigation”.

121. Decyzja 123z/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

122. Decyzja 124z/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

123. Decyzja nr 125/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu w celu opracowania propozycji
zmian przepisów dotyczących funkcjonowania
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzyma-
nych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwie-
nia oraz policyjnych izb dziecka.

124. Decyzja nr 126/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu programowego do opracowa-
nia projektu programu szkolenia zawodowego
podstawowego dla policjantów, którzy odbyli
służbę kandydacką.

125. Decyzja nr 127/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do określenia stanowisk poli-
cyjnych realizujących zadania w służbie wspo-
magającej działalność Policji w zakresie organi-
zacyjnym, logistycznym i technicznym.

126. Decyzja nr 128/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie przeprowadzenia postępowa-
nia kwalifikacyjnego dla policjantów – kandy-
datów do służby w kontyngentach policyjnych
przewidywanych do udziału w misjach pokojo-
wych/policyjnych w roku 2006.

127. Decyzja nr 131z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

128. Decyzja nr 132z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

129. Decyzja nr 133z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

130. Decyzja nr 134/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 41/Cam/06/GB.

131. Decyzja nr 135/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
nr 711/05 Komendanta Głównego Policji z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 262/BŁiI/EJ/05.
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132. Decyzja nr 135a/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję nr 11/06 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 stycznia 2006  r. – zmieniająca de-
cyzję nr 711/05 Komendanta Głównego Policji
w sprawie powołania komisji przetargowej do
postępowania nr 262/BŁiI/EJ/05.

133. Decyzja nr 136/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 39/Ckt/06/UM.

134. Decyzja nr 200/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 42/Cmt/06/EM.

135. Decyzja nr 137/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie przeprowadzenia inwentaryza-
cji na ostatni dzień roku obrotowego w Biurze
Finansów Komendy Głównej Policji.

136. Decyzja nr 140/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wy-
znaczenia członków Centralnego Zespołu ds.
Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

137. Decyzja nr 141/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

138. Decyzja nr 143/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania zaświadczeń o przebie-
gu służby lub zatrudnienia w resorcie spraw we-
wnętrznych i administracji dla celów emerytal-
nych policjantom zwalnianym ze służby.

139. Decyzja nr 144/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie upoważnienia do wydawania
świadectw służby i opinii o służbie policjantom
zwalnianym ze służby.

140. Decyzja nr 145/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 46/Ckt/06/JM.

141. Decyzja nr 146/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 45/Cmt/06/EM.

142. Decyzja nr 147/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 47/Ckt/06/BG.

143. Decyzja nr 150/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie zasad rachunkowości prowa-
dzonej w Komendzie Głównej Policji.

144. Decyzja nr 151/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzje w sprawie udzielenia pełnomocnictw do
zawierania umów w imieniu Komendanta
Głównego Policji oraz trybu postępowania
w tych sprawach.

145. Decyzja nr 153/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu programowego do opracowa-
nia projektu programu kursu specjalizacyjnego
dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki
w laboratoriach kryminalistycznych Policji – re-
alizowanego centralnie w ramach doskonalenia
zawodowego.

146. Decyzja nr 154/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 1006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania jednolitych
zasad udzielania zamówień publicznych w Ko-
mendzie Głównej Policji.

147. Decyzja nr 155/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 48/Ctr/06/HC.
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