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47
ZARZĄDZENIE NR 378 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów

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

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302,
Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210,
poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179,
poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703,
Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164,
poz. 1365, Nr 169, poz. 1411, Nr 250, poz. 2116.

§ 1
W zarządzeniu nr 495 Komendanta Głównego Policji

z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie sposobu pełnienia
służby na drogach przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 9,
poz. 39 i Nr 12, poz. 64) w § 14 ust. 3 uchyla się.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

48
ZARZĄDZENIE NR 452 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 maja 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji

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

§ 1
W zarządzeniu nr 238 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie planowania
i sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8,
poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownicy komórek organizacyjnych wymie-
nionych w § 4 zarządzenia nr 2 Komendanta
Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8), komendant Wyższej
Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych,
na podstawie Strategii, opracowują programy ope-

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116.

racyjne tych komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji i jednostek organizacyjnych.”;

2) załącznik nr 3 zatytułowany „Wykaz sprawozdań”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 4 zatytułowanym „Wzory formula-
rzy sprawozdań”:
a) tabela „Wykaz formularzy sprawozdań” otrzy-

muje brzmienie określone w załączniku nr 2 do
niniejszego zarządzenia;

b) Formularz nr VII/1 – Sprawozdanie ze stanu
ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 3 do zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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Załączniki
do zarządzenia nr 452
Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 maja 2006 r.

Załącznik nr 1

Wykaz sprawozdań

Lp.
Właściwa komórka organizacyjna

Komendy Głównej Policji
Nazwa sprawozdania

Okres
sprawozdawczy

Termin
przekazywania
sprawozdania

(do dnia)

Numer
stosowanego
formularza

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Biuro Kadr i Szkolenia
1 Sprawozdanie o stanie kadr Policji według

stanu na 1 dzień każdego miesiąca
miesiąc 5 każdego

miesiąca
za miesiąc
poprzedzający

2 Sprawozdanie ze stanu dyscypliny rok 15 stycznia –
3 Zbiorcze sprawozdanie z działalności szkole-

niowej w Policji
rok 28 lutego –

II. Biuro Kryminalne
1 Sprawozdanie z realizacji art. 13a ustawy

o Policji
rok 15 stycznia I/1 sprawozdanie

opisowe
2 Sprawozdanie dotyczące ujawnionych ośrod-

ków fałszerskich dokumentów
rok 20 stycznia I/2

3 Sprawozdanie z wyników pracy operacyjnej
w zakresie przestępstw kryminalnych

półrocze 15 stycznia
15 lipca

I/3

4 Sprawozdanie ze stanu zagrożenia handlem
ludźmi, prostytucją i rozpowszechnianiem
treści pornograficznych oraz z wyników
pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej

półrocze 15 stycznia
15 lipca

I/4

5 Sprawozdanie o broni palnej nielegalnie po-
siadanej, zabezpieczonej przez Policję

rok 15 stycznia I/5

6 Sprawozdanie ze stosowanych form, wyko-
rzystanych środków i efektów procesowych
poprzedzonych pracą operacyjną w zakresie
zwalczania przestępczości gospodarczej

półrocze 5 stycznia
5 lipca

I/6

7 Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wy-
ników pracy operacyjnej i dochodzeniowo-
-śledczej w zakresie przestępczości przeciw-
ko własności intelektualnej i przemysłowej

półrocze 15 stycznia
15 lipca

I/7

8 Sprawozdanie z ilości ujawnionych i zabez-
pieczonych wyrobów spirytusowych i tyto-
niowych

miesiąc 5 każdego
miesiąca
za miesiąc
poprzedzający

I/8 sprawozdanie
opisowe

9 Sprawozdanie z pracy procesowej komórek
dochodzeniowo-śledczych, kryminalnych, do
walki z przestępczością gospodarczą i innych
służby kryminalnej Policji

półrocze 15 stycznia
15 lipca

I/9, I/10,
I/11, I/12

10 Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wy-
ników pracy operacyjnej i dochodzeniowo-
-śledczej w zakresie przestępczości związanej
z narkotykami

półrocze 15 stycznia
15 lipca

I/13

11 Sprawozdanie dotyczące ujawnionych środ-
ków fałszerskich znaków pieniężnych

rok 20 stycznia IV/9

12 Sprawozdanie z realizacji kontroli operacyjnej półrocze 15 stycznia
15 lipca

IV/10

13 Sprawozdanie z realizacji zadań przez komór-
ki obserwacji

półrocze 15 stycznia
15 lipca

IV/11

14 Sprawozdanie dotyczące wyposażenia
w środki techniczne Wydziałów Techniki
Operacyjnej

półrocze 15 stycznia
15 lipca
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IIA Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego
1 Sprawozdanie z rozpoznania zjawisk patolo-

gicznych, demoralizacji i przestępczości nie-
letnich oraz stanu prewencji kryminalnej

rok 31 stycznia I/14, I/15,
I/16

sprawozdanie
opisowe
2 formularze
(Stp 16/1, 6/1)

2 Sprawozdanie statystyczne z przeprowadzo-
nych interwencji domowych wobec przemo-
cy w rodzinie

półrocze 20 stycznia
20 lipca

I/17

3 Zestawienie liczbowe mandatów karnych
i pouczeń

półrocze 20 stycznia
20 lipca

I/18,
I/19

Stp 7/A
i Stp 7/A1

4 Zestawienie liczbowe wniosków o ukaranie
do sądów

półrocze 20 stycznia
20 lipca

I/20,
I/21

Stp 7/B
i Stp 7/B1

5 Zestawienie liczbowe wyników działalności
prewencyjnej policjantów

półrocze 20 stycznia
20 lipca

I/22 Stp 7/C

6 Zestawienie liczbowe osób umieszczonych
w policyjnych pomieszczeniach dla zatrzy-
manych, strzeżonych ośrodkach dla cudzo-
ziemców i aresztach w celu wydalenia

półrocze 20 stycznia
20 lipca

I/23 Stp 8/A

7 Zestawienie liczbowe osób konwojowanych
przez Policję, w tym cudzoziemców, wobec
których podjęto decyzję o wydaleniu z RP

półrocze 20 stycznia
20 lipca

I/24 Stp 8/B

8 Zestawienie sił komendy wojewódzkiej (Sto-
łecznej) Policji skierowanych do służby pa-
trolowej

półrocze 20 stycznia
20 lipca

I/25

9 Zestawienie statystyczne użycia policyjnych
psów służbowych

rok 20 stycznia I/26 Stp 28

10 Statystyka zdarzeń na obszarach kolejowych rok 20 stycznia I/27
11 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na

obszarach wodnych
rok 20 stycznia I/28

12 Statystyczna karta czynności policjanta ru-
chu drogowego

kwartał 10 miesiąca
za kwartał
poprzedzający

I/29

13 Sprawozdanie z wykorzystania specjalistycz-
nego sprzętu kontrolnego ekip techniki dro-
gowej i ekologii

półrocze 10 stycznia
10 lipca

I/30

14 Sprawozdanie z kontroli kompleksowych
i problemowych specjalistycznych uzbrojo-
nych formacji ochronnych

kwartał 10 miesiąca
za kwartał
poprzedzający

I/31 sprawozdanie
opisowe; art. 43
ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób
i mienia

15 Sprawozdanie z kontroli podmiotów gospo-
darczych prowadzących działalność gospo-
darczą w zakresie obrotu bronią i amunicją
oraz zakładów rusznikarskich

rok 20 stycznia I/32 art. 34 pkt 4 ustawy
z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykony-
waniu działalności
gospodarczej w za-
kresie wytwarzania
i obrotu materiałami
wybuchowymi, bro-
nią, amunicją oraz
wyrobami i techno-
logią o przeznaczeniu
wojskowym i poli-
cyjnym

III. Główny Sztab Policji
1 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych

z prowadzeniem negocjacji policyjnych
półrocze 20 stycznia

20 lipca
II/1

2 Zestawienie wyposażenia techniczno-
-bojowego oddziałów prewencji Policji (SPPP)
i szkół policyjnych

półrocze 20 stycznia
20 lipca

II/2

3 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych
z zabezpieczaniem imprez masowych, w tym
o charakterze sportowym, kulturalnym i roz-
rywkowym

półrocze 20 stycznia
20 lipca

II/3

4 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych
ze zgromadzeniami publicznymi, manifesta-
cjami i innymi formami protestów społecz-
nych

półrocze 20 stycznia
20 lipca

II/4
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5 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych
z wykonanymi działaniami minersko-
-pirotechnicznymi

półrocze 20 stycznia
20 lipca

II/5

6 Sprawozdanie z działalności bojowej i
szkoleniowej realizowanej przez samodziel-
ne pododdziały antyterrorystyczne Policji

półrocze 20 stycznia
20 lipca

II/6

7 Sprawozdanie z przygotowań i realizacji
zadań w sytuacjach kryzysowych

rok 20 stycznia II/7 sprawozdanie
opisowe

8 Sprawozdanie o stanie służby dyżurnej w
jednostkach Policji

rok 31 stycznia II/8

9 Sprawozdanie z wykonania zadań lotni-
czych

miesiąc 5 każdego
miesiąca
za miesiąc
poprzedzający

II/9 sprawozdanie
opisowe
i 2 formularze

IV. Gabinet Komendanta Głównego Policji
1 Sprawozdanie z efektów programów opera-

cyjnych realizowanych przez komendy wo-
jewódzkie (Stołeczną) Policji, komórki orga-
nizacyjne KGP i szkoły policyjne

półrocze 15 stycznia
15 lipca

III/1

2 Sprawozdanie z pozaoperacyjnej współpra-
cy międzynarodowej

rok 15 stycznia V/1 sprawozdanie opiso-
we oraz formularze
tabelaryczne

V. Centralne Biuro Śledcze
1 Sprawozdanie z wyników pracy operacyjnej

i dochodzeniowo-śledczej w zakresie prze-
stępczości zorganizowanej, w tym narkoty-
kowej

półrocze 20 stycznia
20 lipca

IV/1-IV/8

2 Meldunek specjalny dotyczący efektów
działań Policji w zakresie przeciwdziałania
aktom terroru z użyciem materiałów i urzą-
dzeń wybuchowych

kwartalne 10 miesiąca
za kwartał
poprzedzający

forma określo-
na odrębnymi
przepisami

VI. przeniesiono do poz. „IV. 2”
VII. Biuro Spraw Wewnętrznych
1 Sprawozdanie o stanie rozpoznania prze-

stępczości w środowisku policyjnym
miesiąc 10 każdego

miesiąca
za miesiąc
poprzedzający

VI/1

VIII. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
1 Sprawozdanie ze stanu przestrzegania

przepisów o ochronie informacji niejawnych
rok 31 marca VII/1

VIII.A Biuro Kontroli
1 Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nad-

zwyczajnych z udziałem policjantów i pra-
cowników

miesiąc 10 każdego
miesiąca
za miesiąc
poprzedzający

VII/2

IX. Biuro Finansów
1 Informacja o przeciętnym uposażeniu poli-

cjantów w czerwcu
czerwiec 31 sierpnia – art. 112 usta-

wy o Policji
2 Informacja o planie oraz realizacji dochodów

i wydatków jednostek organizacyjnych
Policji podległych Komendantowi Główne-
mu Policji i przez niego nadzorowanych

każdorazowo
ustala Biuro
Finansów KGP

– zakres każdo-
razowo ustala
Biuro Finansów
KGP

X. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
1 Sprawozdanie z wyników działalności pionu

techniki kryminalistycznej
półrocze 20 stycznia

20 lipca
VIII/1

XI. Biuro Logistyki Policji
1 Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej półrocze 31 stycznia

15 lipca
IX/1

2 Sprawozdanie z działalności remontowej rok 31 stycznia IX/2
3 Sprawozdanie z uzyskanego dofinansowa-

nia działalności inwestycyjno-remontowej
ze środków pozabudżetowych

kwartał 10 miesiąca
za kwartał
poprzedzający

IX/3

4 Sprawozdanie o wypadkach drogowych z
udziałem policyjnego sprzętu transportowego

rok 31 stycznia IX/4
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5 Sprawozdanie z pracy zaplecza obsługowo-
-naprawczego

rok 31 stycznia IX/5

6 Sprawozdanie o gospodarce i obrocie mate-
riałami pędnymi i smarami

rok 31 stycznia IX/6

7 Sprawozdanie o stanie zapasów nieprawi-
dłowych umundurowania

rok 15 lutego IX/7

8 Sprawozdanie o stanach ewidencyjnych
uzbrojenia, techniki policyjnej i biurowej

rok 31 stycznia IX/8, IX/9,
IX/10, IX/17,
IX/18

9 Sprawozdanie z zakresu gospodarki miesz-
kaniowej

półrocze 31 stycznia
31 lipca

IX/11

10 Sprawozdanie z działalności socjalnej
w Policji

rok 31 stycznia IX/12, IX/13,
IX/14

11 Sprawozdanie o stanie i pracy transportu
w Policji

rok 15 stycznia IX/15, IX/19

12 Wykaz zbytego sprzętu transportowego rok 15 stycznia IX/16
13 Sprawozdanie o zabezpieczeniu należności

wojennej sprzętu i materiałów
półrocze 15 stycznia

10 lipca
XII. Biuro Łączności i Informatyki
1 Sprawozdanie o stanie łączności i informatyki rok 15 stycznia X/1

XIII. Biuro Wywiadu Kryminalnego
1 Sprawozdanie z pracy komórek organiza-

cyjnych do spraw analizy kryminalnej
półrocze 15 stycznia

15 lipca
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Załącznik nr 2

Wykaz formularzy sprawozdań

Nr
formularza

Właściwa komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji
Nazwa formularza Uwagi

I. Biuro Kryminalne
I/1 Sprawozdanie z realizacji art. 13a ustawy o Policji informacja dotycząca zawartości spra-

wozdania opisowego
I/2 Dane dotyczące ujawnionego ośrodka fałszerskiego dokumentów
I/3 Sprawozdanie ze stanu pracy operacyjnej komórek pionu kryminal-

nego
I/4 Sprawozdanie ze stanu zagrożenia handlem ludźmi, prostytucją

i rozpowszechnianiem treści pornograficznych oraz z wyników pra-
cy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej

I/5 Sprawozdanie o broni palnej nielegalnie posiadanej, zabezpieczonej
przez Policję

I/6 Sprawozdanie ze stosowanych form, wykorzystanych środków i
efektów procesowych poprzedzonych pracą operacyjną w zakresie
zwalczania przestępczości gospodarczej

I/7 Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wyników pracy operacyjnej
i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko
własności intelektualnej i przemysłowej

I/8 Sprawozdanie z ilości ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów
spirytusowych i tytoniowych

informacja dotycząca zawartości spra-
wozdania opisowego

I/9 Sprawozdanie ogólne z pracy procesowej komórek dochodzeniowo-
-śledczych, kryminalnych, do walki z przestępczością gospodarczą
i innych komórek w służbie kryminalnej Policji

informacja dotycząca zawartości spra-
wozdania opisowego

I/10 Obciążenie policjantów postępowaniami z informacją dotyczącą sposobu wypeł-
nienia

I/11 Wykształcenie i przeszkolenie specjalistyczne policjantów prowa-
dzących postępowania

z informacją dotyczącą sposobu wypeł-
nienia

I/12 Korpusy i staż policjantów prowadzących postępowania z informacją dotyczącą sposobu wypeł-
nienia

I/13 Sprawozdanie dotyczące stanu zagrożenia oraz wyników pracy
operacyjnej w zakresie przestępczości związanej z narkotykami

IV/4 Przypadki korupcji ustalone operacyjnie i potwierdzone procesowo
IV/9 Dane dotyczące ujawnionego ośrodka fałszerskiego pieniędzy
IV/10 Sprawozdanie z realizacji kontroli operacyjnej
IV/11 Sprawozdanie z realizacji zadań na obserwację

IA Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego
I/14 Sprawozdanie z rozpoznania zjawisk patologicznych, demoralizacji i

przestępczości nieletnich oraz stanu prewencji kryminalnej
informacja dotycząca zawartości spra-
wozdania opisowego

I/15 Zestawienie statystyczne dotyczące rozpoznania i profilaktycznej
pracy Policji na rzecz nieletnich

(Stp 16/1)

I/16 Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej
Izbie Dziecka

(Stp 6/1)

I/17 Sprawozdanie z przeprowadzonych interwencji domowych wobec
przemocy w rodzinie

I/18 Zestawienie liczbowe nałożonych mandatów karnych i pouczeń (Stp 7/A)
I/19 Zestawienie liczbowe nałożonych mandatów i pouczeń na cudzo-

ziemców
(Stp 7/A1)

I/20 Zestawienie liczbowe wniosków o ukaranie do sądów (Stp 7/B)
I/21 Zestawienie liczbowe wniosków o ukaranie cudzoziemców (Stp 7/B1)
I/22 Zestawienie liczbowe wyników działalności prewencyjnej funkcjona-

riuszy Policji
(Stp 7/C)

I/23 Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w policyjnych pomiesz-
czeniach dla zatrzymanych, strzeżonych ośrodkach dla cudzoziem-
ców i aresztach w celu wydalenia

(Stp 8/A)

I/24 Zestawienie liczbowe osób konwojowanych przez Policję, w tym
cudzoziemców, wobec których podjęto decyzję o wydaleniu z RP

(Stp 8/B)

I/25 Zestawienie sił i środków komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji
skierowanych do służby patrolowej

I/26 Zestawienie statystyczne użycia policyjnych psów służbowych (Stp 28)
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I/27 Statystyka zdarzeń na obszarach kolejowych
I/28 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na obszarach wodnych
I/29 Statystyczna karta czynności policjanta ruchu drogowego
I/30 Sprawozdanie z wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolne-

go ekip techniki drogowej i ekologii
I/31 Zestawienie wykonywania przez Policję nadzoru nad specjalistycz-

nymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi
informacja dotycząca zawartości spra-
wozdania opisowego

I/32 Sprawozdanie z kontroli podmiotów prowadzących obrót bronią
i amunicją oraz zakładów rusznikarskich

informacja dotycząca zawartości spra-
wozdania opisowego

II. Główny Sztab Policji
II/1 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem nego-

cjacji policyjnych
II/2 Zestawienie wyposażenia techniczno-bojowego OPP (SPPP, szkoły

policyjnej)
II/3 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem

imprez masowych
II/4 Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze zgromadzeniami pu-

blicznymi, manifestacjami i innymi formami protestów społecznych
II/5 Tablica statystyczna wykonanych działań minersko-pirotechnicznych
II/6 Informacja statystyczna z działalności pododdziału antyterrory-

stycznego
II/7 Sprawozdanie roczne z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach

kryzysowych
informacja dotycząca zawartości spra-
wozdania opisowego

II/8 Sprawozdanie o stanie służby dyżurnej
II/9 Sprawozdanie z wykonania zdań lotniczych informacja dotycząca zawartości spra-

wozdania opisowego i 2 formularze
III. Gabinet Komendanta Głównego Policji
III/1 Sprawozdanie z efektów programów operacyjnych realizowanych

przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji, komórki organiza-
cyjne KGP i szkoły policyjne

V/1 Sprawozdanie z pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej
w roku poprzednim oraz plany współpracy na rok bieżący

informacja dotycząca zawartości spra-
wozdania opisowego oraz formularze
tabelaryczne

IV. Centralne Biuro Śledcze
IV/1 Wyniki pracy dochodzeniowej
IV/2 Metody i formy pracy operacyjnej
IV/3 Stan rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych
IV/5 Stwierdzone przestępstwa z art. 258 kk
IV/6 Udział cudzoziemców w zorganizowanych grupach przestępczych
IV/7 Zestawienie okresowe dotyczące przestępstw ekonomicznych
IV/8 Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i prekursorów
V. przeniesiono do poz. „III.”
VI. Biuro Spraw Wewnętrznych
VI/1 Sprawozdanie o stanie rozpoznania przestępczości w środowisku

policyjnym
VII. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
VII/1 Sprawozdanie ze stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
VIIA Biuro Kontroli
VII/2 Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem

policjantów i pracowników
VIII. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
VIII/1 Zestawienie statystyczne z działalności pionu techniki kryminalistycznej
IX. Biuro Logistyki Policji
IX/1 Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej
IX/2 Sprawozdanie z działalności remontowej
IX/3 Sprawozdanie z uzyskanego dofinansowania działalności inwesty-

cyjno-remontowej ze środków pozabudżetowych
IX/4 Sprawozdanie o wypadkach i kolizjach, w których uszkodzony zo-

stał służbowy sprzęt transportowy, zaistniałych w jednostkach
Policji/ wydziałach terenowych biur KGP

2 wzory

IX/5 Sprawozdanie z pracy zaplecza obsługowo-naprawczego
IX/6 Sprawozdanie z gospodarki MPiS jednostki prowadzącej gospodarkę

transportową
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IX/7 Zestawienie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego stanowiących
w magazynie jednostki Policji zapasy nieprawidłowe

IX/8 Wykaz stanów ewidencyjnych oraz należności sprzętu uzbrojenia
IX/9 Wykaz stanów posiadania oraz należności sprzętu techniki policyjnej

i biurowej w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji
IX/10 Wykaz stanów posiadania oraz należności sprzętu techniki policyjnej

i biurowej w szkołach policyjnych
IX/11 Sprawozdanie z zakresu gospodarki mieszkaniowej
IX/12 Sprawozdanie z przyznanych świadczeń socjalnych
IX/13 Sprawozdanie z wypoczynku dzieci i młodzieży
IX/14 Sprawozdanie z działalności ośrodka wypoczynkowego
IX/15 Sprawozdanie o stanie i pracy transportu w Policji 2 wzory
IX/16 Wykaz zbytego sprzętu transportowego
IX/17 Wykaz stanów posiadania oraz należności sprzętu techniki policyjnej

i biurowej w Komendzie Głównej Policji
IX/18 Wykaz wybranych stanów ewidencyjnych uzbrojenia w komendzie

wojewódzkiej (Stołecznej) Policji
IX/19 Zestawienie należności i stanów posiadania sprzętu transportowego

eksploatowanego w Policji
X. Biuro Łączności i Informatyki
X/1 Sprawozdanie o stanie łączności i informatyki
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Załącznik nr 3

Formularz nr VII/1 – Sprawozdanie ze stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej

I. Postępowania sprawdzające

1. Liczba postępowań sprawdzających przechodzących z roku poprzedniego na rok sprawozdawczy ............
2. Liczba wszczętych postępowań sprawdzających w roku sprawozdawczym – ogółem ................

a) z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową ................
b) z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową ................

3. Liczba wydanych poświadczeń bezpieczeństwa ................
4. Liczba decyzji w sprawie zawieszenia postępowania sprawdzającego ................
5. Liczba decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego ................
6. Liczba decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa ................
7. Liczba wszczętych postępowań kontrolnych ................
8. Liczba decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa ................
9. Liczba powiadomień potwierdzających dalszą zdolność do zachowania tajemnicy ................

10. Liczba odwołań od wydanych odmów poświadczeń bezpieczeństwa ................
11. Liczba skarg skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ................

II. Udostępnienia

1. Liczba wniosków z – ogółem ................
a) prokurator ................
b) sądów ................
c) innych podmiotów ................

2. Liczba decyzji MSWiA – ogółem ................
a) pozytywnych ................
b) niegatywnych ................

3. Liczba zwolnionych osób z obowiązku zachowania tajemnicy – ogółem ................
a) funkcjonariuszy ................
b) pracowników ................
c) osób udzielających pomocy ................

4. Liczba decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Policji o zdjęciu klauzuli niejasności – ogółem ............
a) KGP ................
b) KWP ................

5. Liczba decyzji Komendanta Głównego Policji o udostępnieniu materiałów archiwalnych ................

III. Kancelaria tajna

1. Liczba zaewidencjonowanych dokumentów niejawnych ................, w tym:
a) ściśle tajne ................
b) tajne ................
c) poufne ................
d) zastrzeżone ................

2. Liczba wytworzonych i zaewidencjonowanych w DEWD dokumentów niejawnych ................, w tym:
a) ściśle tajne ................
b) tajne ................
c) poufne ................
d) zastrzeżone ................

3. Liczba zarejestrowanych technicznych nośników informacji niejawnych ................, w tym:
a) ściśle tajne ................
b) tajne ................
c) poufne ................
d) zastrzeżone ................

4. Liczba powielonych dokumentów i materiałów niejawnych ..............................................
5. Proszę podać, czy odbyła się inwentaryzacja dokumentów niejawnych .............................

podstawa prawna ................
termin ................
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6. Wnioski i postulaty wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji ................

IV. Ochrona systemów oraz sieci teleinformatycznych

1. Liczba osób uzyskujących dostęp do informacji niejawnych przetwarzanych w poszczególnych systemach
oraz sieciach teleinformatycznych: .......................................................................................................

2. Liczba stwierdzonych naruszeń systemów lub sieci teleinformatycznych ...................................................
3. Opis sposobu złamania systemu zabezpieczeń niejawnego systemu lub sieci teleinformatycznych (np. system

kontroli dostępu, bezpieczeństwo osobowe, ochrona fizyczna, procedury bezpiecznej eksploatacji)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

4. Opis strat, jakie spowodowały incydenty wymienione w ust. 2 (np. utrata informacji, brak dostępu do infor-
macji, naruszenie integralności) ............................................................................................................

5. Wnioski, jakie zostały wyciągnięte z incydentów wymienionych w ust. 2 ..................................................

V. Naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych

1. Liczba stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w roku sprawoz-
dawczym – ogółem ................, w tym:
– liczba wszczętych postępowań wyjaśniających z tytułu naruszenia przepisów o ochronie informacji nie-

jawnych ................,
– liczba prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i sposób ich zakończenia ................,
– liczba spraw przekazanych do prokuratury i sposób ich zakończenia ................

2. Liczba utraconych dokumentów niejawnych w roku sprawozdawczym – ogółem ................, w tym:
a) ściśle tajne ................
b) tajne ................
c) poufne ................
d) zastrzeżone ................

3. Udział pełnomocnika (lub wyznaczonej osoby) w prowadzonych postępowaniach, o których mowa w ust. 1.
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49
DECYZJA NR 266 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie poborowych powoływanych w 2006 r. do odbycia służby kandydac-
kiej w oddziałach prewencji Policji

W związku z § 1 ust. 1 pkt 3a rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie
określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy,
którzy mogą być powołani do czynnej służby woj-
skowej, służby w obronie cywilnej oraz służby
w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 145,
poz. 1213) postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 577 Komendanta Głównego Policji

z dnia 28 października 2005 r. w sprawie poboro-
wych powoływanych w 2006 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 17, poz. 122) w § 1 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Poborowi w liczbie 3100 powołani w 2006 r.
do służby w oddziałach prewencji Policji, będą ją
odbywać:
1) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowi-

cach – 250 poborowych od dnia 1 września;
2) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

– 100 poborowych od dnia 3 lipca;

3) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi –
150 poborowych:
a) 75 poborowych od dnia 19 czerwca,
b) 75 poborowych od dnia 2 października;

4) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
– 100 poborowych od dnia 3 lipca;

5) w Komendzie Stołecznej Policji – 2240:
a) 260 poborowych od dnia 1 lutego,
b) 280 poborowych od dnia 3 kwietnia,
c) 600 poborowych od dnia 3 lipca,
d) 500 poborowych od dnia 2 października,
e) 600 poborowych od dnia 4 grudnia;

6) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
– 100 poborowych od dnia 1 czerwca;

7) w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
– 160 poborowych od dnia 2 października.”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

50
DECYZJA NR 288 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medy-
cyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317),
§ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie
służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrz-
nych i administracji (Dz. U. Nr 3, poz. 42), § 2 rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań
służby medycyny pracy (Dz. U. Nr 118, poz. 1270)
i § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie
szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu
służby policjantów (Dz. U. Nr 151, poz. 1261)
postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 449 Komendanta Głównego Policji

z dnia 24 września 2004 r. w sprawie profilaktycznej
opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 19,

poz. 120, z 2005 r. Nr 20, poz. 138) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„3) Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej
Policji uwzględniając:”;

2) § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).”;

3) w § 5:
a) w ust. 3 wyrazy „Dyrektorowi Biura Ochrony

Informacji Niejawnych i Inspekcji” zastępuje
się wyrazami „Dyrektorowi Biura Kontroli”;

b) w ust. 4 wyrazy „Biura Ochrony Informacji
Niejawnych i Inspekcji” zastępuje się wyra-
zami „Biura Kontroli”;

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wzory skierowań na badania i szczepie-
nia określa Dyrektor Biura Kontroli Komendy
Głównej Policji.”;
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d) w ust. 7 wyrazy „Biuro Ochrony Informacji
Niejawnych i Inspekcji” zastępuje się wyra-
zami „Biuro Kontroli”;

4) w § 8 wyrazy „Dyrektor Biura Ochrony Infor-
macji Niejawnych i Inspekcji” zastępuje się wy-
razami „Dyrektor Biura Kontroli”;

5) odnośnik 3 skreśla się;

6) uchyla się załączniki nr 1 i nr 2.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

51
DECYZJA NR 289 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne
osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stano-
wiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.
Nr 148, poz. 973) postanawia się, co następuje:

§ 1
W § 2 ust. 2 i w § 4 decyzji nr 278 Komendanta

Głównego Policji z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie
zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnio-
nych do pracy na stanowiskach wyposażonych w

monitory ekranowe (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74)
wyrazy „Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejaw-
nych i Inspekcji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor
Biura Kontroli”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

52
DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

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 zawodowego

podstawowego policjantów na czas zewnętrznego
                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i poz. 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.

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”, sta-
nowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się jednostkom szkoleniowym Policji w przy-
padku wprowadzenia przez Prezydenta RP stanu
wojennego.

§ 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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53
WYTYCZNE NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniające wytyczne w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji

W celu realizacji postanowień § 1, § 6 i § 32 roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9
lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postę-
powania komisji lekarskich podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349
z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1
W wytycznych nr 7 Komendanta Głównego Policji

z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie orzecznictwa
lekarskiego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 149)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).”;

2) w § 3:
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz słuchaczy”;
b) w pkt 3 wyrazy „Dyrektor Biura Ochrony In-

formacji Niejawnych i Inspekcji Komendy
Głównej Policji w porozumieniu z Dyrektorem
Biura Finansów Komendy Głównej Policji
uwzględniając:” zastępuje się wyrazami „Dy-

                                                          
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone

w Dz. U. z 1992 r. Nr 83, poz. 425, z 1995 r. Nr 146,
poz. 712 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496.

rektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
uwzględniając:”;

3) w § 4:
a) w ust. 4 wyrazy „Biura Ochrony Informacji

Niejawnych i Inspekcji” zastępuje się wyrazami
„Biura Kontroli”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wzór wniosku o przeprowadzenie komisyjnych
badań lekarskich określa Dyrektor Biura Kontroli
Komendy Głównej Policji.”;

4) w § 5 wyrazy „Biuro Ochrony Informacji Niejaw-
nych i Inspekcji” zastępuje się wyrazami „Biuro
Kontroli”;

5) w § 8 wyrazy „Dyrektor Biura Ochrony Informacji
Niejawnych i Inspekcji” zastępuje się wyrazami
„Dyrektor Biura Kontroli”;

6) uchyla się załącznik.

§ 2
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

54
WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniające wytyczne w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami na turnusach
profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych w jednostkach organizacyjnych Policji

§ 1
W wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji

z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zasad nabywania
i gospodarowania miejscami na turnusach profilak-
tyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych
w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 5, poz. 28 i z 2004 r. Nr 16, poz. 106) wprowa-
dza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji,
Komendant Wyższej Szkoły Policji, komendanci
szkół policyjnych, a w Komendzie Głównej Policji
Dyrektor Biura Kontroli mogą zawierać umowy na
zakup miejsc na turnusach profilaktyczno-reha-
bilitacyjnych i turnusach antystresowych z dyrek-
torami sanatoriów i dyrektorami (kierownikami)

ośrodków wypoczynkowych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rozdzielniki miejsc opracowują kierownicy jed-
nostek, o których mowa w § 1 ust. 1, a w Komen-
dzie Głównej Policji Dyrektor Biura Kontroli.”;

3) otrzymuje brzmienie:
„3. Nadzór nad realizacją wytycznych sprawuje
Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji.”.

§ 2
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 9

1. Zarządzenie nr 317/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 318A/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 319/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 320/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 321/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 322/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 323/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 324/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 325/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 326/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 327/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 328/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 329/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 330/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 331/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 332/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 333/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 334/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 335/2006 Komendanta Główne-
go Policji z 24 kwietnia 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 336/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 337/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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22. Zarządzenie nr 338/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 339/2006 Komendanta Główne-
go Policji z 24 kwietnia 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 340/2006 Komendanta Główne-
go Policji z 24 kwietnia 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 341/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 342/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 343/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 344/2006 Komendanta Główne-
go Policji z 24 kwietnia 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 345/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 346/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 347/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 348/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 349/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 350/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 351/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 352/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 353/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 354/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 355/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 356/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 357/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 358/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 359/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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44. Zarządzenie nr 360/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 361/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 362/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 363/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 364/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 365/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 366/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 367/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 368/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 369/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 370/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 371/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 372/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 373/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 374/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 375/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 376/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 377/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 379/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 380/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 381/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 382/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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66. Zarządzenie nr 383/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 384/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 385/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 386/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 387/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 388/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 389/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 390/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 391/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 392/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 393/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 394/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 395/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 396/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 397/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 398/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 399/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 400/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 401/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 402/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 403/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 404/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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88. Zarządzenie nr 405/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 406/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 407/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 408/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 409/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 410/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 411/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 412/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 413/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 414/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 415/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 416/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 417/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 418/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 419/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

103. Zarządzenie nr 420/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

104. Zarządzenie nr 421/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

105. Zarządzenie nr 422/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

106. Zarządzenie nr 423/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

107. Zarządzenie nr 424/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

108. Zarządzenie nr 425/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

109. Zarządzenie nr 426/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.
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110. Zarządzenie nr 427/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

111. Zarządzenie nr 428/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

112. Zarządzenie nr 429/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

113. Zarządzenie nr 430/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

114. Zarządzenie nr 431/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

115. Zarządzenie nr 432/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

116. Zarządzenie nr 433/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

117. Zarządzenie nr 434/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

118. Zarządzenie nr 435/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

119. Zarządzenie nr 436/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

120. Zarządzenie nr 437/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

121. Zarządzenie nr 438/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

122. Zarządzenie nr 439/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

123. Zarządzenie nr 440/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

124. Zarządzenie nr 441/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

125. Zarządzenie nr 442/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

126. Zarządzenie nr 443/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

127. Zarządzenie nr 444/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

128. Zarządzenie nr 445/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

129. Zarządzenie nr 446/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

130. Zarządzenie nr 447/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

131. Zarządzenie nr 448/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.
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132. Zarządzenie nr 449/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

133. Zarządzenie nr 450/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

134. Zarządzenie nr 451/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

135. Zarządzenie nr 453/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

136. Zarządzenie nr 454/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

137. Zarządzenie nr 455/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

138. Zarządzenie nr 456/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

139. Zarządzenie nr 457/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

140. Zarządzenie nr 458/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

141. Zarządzenie nr 459/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

142. Zarządzenie nr 460/2006 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej.

143. Decyzja nr 244/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 73/Ckt/06/GG.

144. Decyzja nr 245/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 72/Cmt/06/RS.

145. Decyzja nr 246/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 76/Ctr/06/HC.

146. Decyzja nr 247/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 74/Ckt/06/EMi.

147. Decyzja nr 248/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 77/Cmt/06/JG.

148. Decyzja nr 249/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 75/Ckt/06/JM.

149. Decyzja nr 250/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji przetar-
gowej do postępowania nr 71/Cam/06/WP-
SCH/05.01.01.05.

150. Decyzja nr 251/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 kwietnia 2006  r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego zgodnie z wytycznymi Banku Świa-
towego.

151. Decyzja nr 252/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

152. Decyzja nr 253/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie
przedłużenia czasu służby policjantom pełnią-
cym służbę w Komendzie Głównej Policji.

153. Decyzja nr 254/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania projektu
ustawy regulującej organizację i funkcjonowa-
nie w Rzeczypospolitej Polskiej Systemu Infor-
macyjnego Schengen.

154. Decyzja nr 255/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji powypadkowej w celu usta-
lenia okoliczności i przyczyn wypadku insp.
Piotra Calińskiego.

155. Decyzja nr 256/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania zespołu programowego do opraco-
wania projektu programu doskonalenia zawo-
dowego organizowanego centralnie w zakresie
rozpoznania minersko-pirotechnicznego.
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156. Decyzja nr 257/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania zespołu programowego do opraco-
wania projektu programu doskonalenia zawo-
dowego organizowanego centralnie w zakresie
prowadzenia śledztwa powybuchowego oraz
projektu programu doskonalenia zawodowego
organizowanego centralnie w zakresie podno-
szenia umiejętności prowadzenia śledztwa po-
wybuchowego.

157. Decyzja nr 258/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okreso-
wej w Centralnym Laboratorium Kryminali-
stycznym Komendy Głównej Policji.

158. Decyzja nr 259/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 79/Ckt/06/EMi.

159. Decyzja nr 260/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 16/BWK/06/GB/SCH/06.01.01.05.02.

160. Decyzja nr 261/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
17/BWK/06/GB/SCH/06.01.01.05.01.

161. Decyzja nr 262/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 18/BWK/06/GB.

162. Decyzja nr 263/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania
nr 80/Cmt/06/RS.

163. Decyzja nr 264/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie powo-
łania grupy operacyjno-śledczej.

164. Decyzja nr 265z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 maja 2006 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
śledczej.

165. Decyzja nr 267/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie powo-
łania nieetatowego zespołu do spraw koordy-
nacji przedsięwzięć Policji w zakresie zwalcza-
nia przestępstw na szkodę interesów finanso-
wych Unii Europejskiej.

166. Decyzja nr 268z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

167. Decyzja nr 269/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 81/Cam/06/WP.

168. Decyzja nr 270/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2006 r. zmieniająca de-
cyzję nr 194/06 Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania
nr 43/BGK/06/KJ.

169. Decyzja nr 271/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 83/Cmt/06/HC.

170. Decyzja nr 272/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
w Biurze Kontroli Komendy Głównej Policji.

171. Decyzja nr 273/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 maja 2006 r.  w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.

172. Decyzja nr 274/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania w Komendzie Głównej Policji sztabu do
realizacji zadań Komendanta Głównego Policji
związanych z zabezpieczeniem wizyty Papieża
Benedykta XVI.

173. Decyzja nr 275/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wy-
znaczenia kierowników komórek organizacyj-
nych Komendy Głównej Policji do opiniowania
projektów planów finansowych wydatków ope-
racyjnych dysponentów funduszu operacyjnego
Policji I stopnia i wniosków o zmiany w pla-
nach wydatków.

174. Decyzja nr 276/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 82/Cmt/06/RS.

175. Decyzja nr 277/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 84/BŁiI/06/BR.

176. Decyzja nr 278/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie
współpracy komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji i obiegu dokumentów związa-
nych z realizacją zadań finansowych z udziałem
funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych.

177. Decyzja nr 279z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

178. Decyzja nr 280z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

179. Decyzja nr 281/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 85/Ckt/06/JUK.
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180. Decyzja nr 282/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 73/Ckt/06/JUK.

181. Decyzja nr 283z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Stra-
ży Granicznej.

182. Decyzja nr 284z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Stra-
ży Granicznej.

183. Decyzja nr 285z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

184. Decyzja nr 286z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

185. Decyzja nr 287/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.
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