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DECYZJA NR 297 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów
w służbie kandydackiej

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 dla policjantów w służbie kandydac-
kiej”, stanowiący załącznik do decyzji.

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

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

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

rza się oddziałom prewencji komend wojewódzkich
Policji w: Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Katowicach,
Krakowie, Poznaniu i Komendzie Stołecznej Policji
w Warszawie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 52 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie pilotażowego
programu szkolenia zawodowego policjantów służby
kandydackiej (Dz. Urz. KGP Nr 5 z dnia 25 marca
2004 r. poz. 23).

§ 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 298 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego – poziom III

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) 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, Nr 250, poz. 2116.

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawo-

dowego dla policjantów i pracowników Policji z języka
angielskiego – poziom III”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 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 301 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie prowadzenia rejestru „Broń”

W związku z art. 27 ust. 2 i art. 43 ust. 11 usta-
wy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
1. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr

„Broń”, zwany dalej „rejestrem”, w którym są za-
warte dane i informacje określone w art. 27 ust. 2
i art. 43 ust. 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525
i Nr 96, poz. 959), zwanej dalej ustawą.

2. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane:
1) informacje o osobach i podmiotach posiadających

pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posia-
dania broni, zawierające:
a) dane osobowe osób posiadających pozwole-

nie na broń lub dopuszczenie do posiadania
broni,

b) dane dotyczące podmiotów, o których mowa
w art. 29 ustawy,

c) urzędowe informacje i opinie o osobach i pod-
miotach, o których mowa w lit. a-b, sporzą-
dzone w związku ze sprawami pozwoleń na
broń,

d) liczbę egzemplarzy, rodzaj i cechy identyfika-
cyjne broni posiadanej przez osoby i podmio-
ty, o których mowa w lit. a-b;

2) informacje o osobach i podmiotach ubiegających
się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do
posiadania broni, zawierające:
a) dane osobowe osób ubiegających się o po-

zwolenie na broń lub dopuszczenie do posia-
dania broni,

b) dane dotyczące podmiotów ubiegających się
o pozwolenie na broń na okaziciela;

3) informacje dotyczące broni utraconej;
4) dane osobowe cudzoziemców, o których mowa

w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 ust. 1 i 2,
art. 43 ust. 1 ustawy;

5) informacje urzędowe o terminowych pozwole-
niach na broń, zaświadczeniach, zatrzymaniu
broni i złożeniu jej do depozytu oraz inne infor-
macje o przewozie przez terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie
za granicę broni palnej przez cudzoziemców,
wraz z danymi wymienionymi w art. 43 ust. 6
ustawy;

6) rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do
przekroczenia granicy.

§ 2
1. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru

informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
dokonują policjanci lub pracownicy właściwej ko-
mendy powiatowej (miejskiej) i komendy woje-
wódzkiej (Stołecznej) Policji upoważnieni przez
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

2. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru
informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3,
dokonują policjanci lub pracownicy Komendy
Głównej Policji upoważnieni przez Dyrektora Cen-
tralnego Laboratorium Kryminalistycznego Ko-
mendy Głównej Policji.

3. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru
informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4-6,
dokonują policjanci lub pracownicy właściwej ko-
mendy powiatowej (miejskiej) i komendy woje-
wódzkiej (Stołecznej) Policji upoważnieni przez
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

§ 3
1. Wyszukiwania w rejestrze informacji, o których

mowa w § 1 ust. 2, dokonują policjanci lub pra-
cownicy Policji upoważnieni odpowiednio:
1) w Komendzie Głównej Policji – przez Dyrektora

Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej
Policji,

2) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji
– przez kierownika komórki organizacyjnej do
spraw informatyki komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) Policji,

3) w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji
i komisariacie Policji – przez kierownika komór-
ki organizacyjnej do spraw informatyki komen-
dy powiatowej (miejskiej) Policji,

4) w komisariacie Policji podległym komendzie
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – przez kie-
rownika komórki organizacyjnej do spraw in-
formatyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej)
Policji.

2. Pisemny wniosek o przyznanie upoważnienia,
zawierający wskazanie zakresu dostępu do reje-
stru, kieruje do kierownika komórki organizacyjnej
do spraw informatyki, określonego w ust. 1,
przełożony policjanta lub pracownika.

3. Policjanci i pracownicy uzyskują dostęp do infor-
macji zgromadzonych w rejestrze w zakresie nie-
zbędnym do realizacji zadań.

§ 4
1. Rejestr prowadzony jest w ramach podstawowych

policyjnych systemów informatycznych w Biurze



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10                                                               Poz. 57, 58 i 59-316-

Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
2. Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Ko-

mendy Głównej Policji sprawuje nadzór meryto-
ryczny nad funkcjonowaniem rejestru poprzez
sprawdzanie zgodności wprowadzonych do reje-
stru danych z danymi zawartymi w aktach postę-
powań administracyjnych, prowadzonych przez
komendantów wojewódzkich (Komendanta Sto-
łecznego) Policji.

3. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminali-
stycznego Komendy Głównej Policji sprawuje nad-
zór nad funkcjonowaniem w rejestrze zbiorów
w zakresie słowniczka broni i jednostek broni
utraconej.

§ 5
W terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. komendy

wojewódzkie (Stołeczna) Policji uaktualnią rejestr w
zakresie informacji określonych w § 1 ust. 2 pkt 4-6.

§ 6
Traci moc decyzja nr 34 Komendanta Głównego

Policji z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie prowadze-
nia rejestru „Broń” (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 15, zm.
z 2004 r. Nr 14, poz. 78).

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

58
DECYZJA NR 302 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia rejestru „Licencja”

§ 1
W decyzji nr 35 Komendanta Głównego Policji

z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia reje-
stru „Licencja” (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 16 oraz
z 2004 r. Nr 14, poz. 79) wprowadza się następują-
ce zmiany:
1) w § 1 uchyla się ust. 2;
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór meryto-
ryczny nad funkcjonowaniem rejestru poprzez
sprawdzanie zgodności wprowadzonych do reje-

stru danych z danymi zawartymi w aktach postę-
powań administracyjnych, prowadzonych przez
komendantów wojewódzkich (Komendanta Sto-
łecznego) Policji.”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

59
DECYZJA NR 308 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego
dla policjantów – etap nauki w jednostce szkoleniowej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 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, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,

§ 1
W decyzji nr 407 Komendanta Głównego Policji

z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia zawodowego podstawowego dla
                                                                                                   

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.
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policjantów – etap nauki w jednostce szkoleniowej
Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 90) w załączniku do
decyzji w pkt 7 „Wprowadzenie do szkolenia modu-
łowego” w części „Program realizacyjny jednostek
modułowych” w jednostce modułowej „Taktyka
i techniki interwencji – SZP 01. JM 12” jednostka
szkolna – JS 01 „Kształtowanie ogólnej sprawności
fizycznej” otrzymuje brzmienie określone w załączni-
ku do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą od dnia 4 sierpnia 2005 r.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Załącznik do decyzji do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

60
DECYZJA NR 311 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu
działania komend, komisariatów i innych jednostek
organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2,
poz. 4 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji

z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia od-
działów prewencji Policji i samodzielnych pododdzia-
łów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17
z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „oraz nr 11 – 14 do
decyzji” zastępuje się wyrazami „oraz nr 11 –
17 do decyzji”;

2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku nr 4 do decyzji w tytule skreśla
się wyraz „Gdańsku”;

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia

zostały ogłoszone w Dz. U. KGP Nr 22, poz. 127,
z 2004 r. Nr 10, poz. 44 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr
11, poz. 69.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogło-
szone w Dz. U. KGP Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104,
z 2004 r. Nr 2, poz. 6 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 86, Nr 14,
poz. 97 i nr 16, poz. 115.

4) w załączniku nr 8 do decyzji w tytule skreśla
się wyraz „Lublinie”;

5) załącznik nr 12 otrzymuje tytuł „Tymczasowa
struktura i stan etatowy Oddziału Prewencji
Policji w Łodzi”;

6) dodaje się załączniki nr 15 – 17 do decyzji w
brzmieniu określonym odpowiednio w załączni-
kach 2 – 4 do niniejszej decyzji.

§ 2
1. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku dosto-

suje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Poli-
cji w Gdańsku do wymogów określonych w niniej-
szej decyzji w terminie do dnia 1 czerwca 2006 r.

2. Komendanci Wojewódzcy Policji w Lublinie i Po-
znaniu dostosują struktury organizacyjne Samo-
dzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Lublinie
i Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu do wymo-
gów określonych w niniejszej decyzji w terminie
do dnia 1 lipca 2006 r.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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Załączniki do decyzji nr 311
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 maja 2006 r.

Załącznik nr 1

STANY ETATOWE
ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
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2. MAZOWIECKIE RADOMIU

PŁOCKU
157
120

2
2

9
9

125
88

-
-

18
18

-
-

-
-

3
3

-
-

3. ŚLĄSKIE BIELSKU-BIAŁEJ
CZĘSTOCHOWIE
KATOWICACH

125
125
679

2
2
3

9
9
13

88
88
576

9
9
14

14
14
33

-
-
6

-
-
5

3
3
6

-
-
23

4. POMORSKIE GDAŃSKU 349 3 10 288 19 18 3 - 3 5
5. MAŁOPOLSKIE KRAKOWIE 349 3 11 276 24 19 4 - 3 9
6. PODLASKIE BIAŁYMSTOKU 349 3 11 300 - 19 4 - 3 9
7. WARMIŃSKO-MAZURSKIE OLSZTYNIE 349 3 11 300 - 19 4 - 3 9
8. ŁÓDZKIE ŁODZI 349 3 11 270 30 19 4 - 3 9
9. WIELKOPOLSKIE POZNANIU 349 3 10 267 19 39 3 - 3 5
10. PODKARPACKIE RZESZOWIE 339 3 11 290 - 19 4 - 3 9
11. ZACHODNIO-POMORSKIE SZCZECINIE 349 3 11 300 - 19 4 - 3 9
12. DOLNOŚLĄSKIE LEGNICY

WROCŁAWIU
120
349

2
3

9
11

88
300

-
-

18
19

-
4

-
-

3
3

-
9

13. KUJAWSKO-POMORSKIE BYDGOSZCZY 240 3 6 192 12 18 2 - 3 4
14. ŚWIĘTOKRZYSKIE KIELCACH 162 3 10 132 - 14 - - 3
15. LUBELSKIE LUBLINIE 170 2 10 132 - 23 - - 3 -
16. OPOLSKIE OPOLU 120 2 9 88 - 18 - - 3 -
17. LUBUSKIE ZIELONEJ GÓRZE 120 2 9 88 - 18 - - 3 -

OGÓŁEM 6432 56 222 5294 136 455 57 16 72 124
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Załącznik nr 2

TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU

Liczba
Lp.

Nazwa
komórki / stanowiska komórek stanowisko policyjnych

1 2 3 4
1
2

1
2

- Dowódca oddziału
- Zastępca dowódcy oddziału

3
1

2
7
1

3 Zespół Organizacji Służby:
- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent
- Referent

10
1

1
3
1

4 Zespół Transportu i Zaopatrzenia:
- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent
- Referent

5
1

3
5 Zespół Szkolenia:

- Specjalista
3

1
1
1
1

6 Zespół Medyczny:
- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka

3
3

3
3
3
3

Kompania Prewencji:
- Dowódca kompanii
- Zastępca dowódcy kompanii
- Asystent
- Referent

12
12

12
36
72
72
72

Pluton:
- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant
- Aplikant

264
3

3
6
3

Drużyna AWGŁ:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

12

7

288
1

1
1
1
4
12

8 Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej:
- Dowódca kompanii
- Zastępca dowódcy kompanii
- Asystent
- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny

19
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1

2
4
5

Pluton Wzmocnienia:
- Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1

2

11
1

1
2
1

1
1

Drużyna Transportera Opancerzonego:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant
Załoga Reflektora Olśniewającego:
- Referent
- Policjant

6

9

18
OGÓŁEM 9 349
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Załącznik nr 3

TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA
I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

Liczba
Lp.

Nazwa
komórki / stanowiska komórek stanowisko policyjnych

1 2 3 4
1
2

1
2

- Dowódca oddziału
- Zastępca dowódcy oddziału

3
1

2
7
1

3 Zespół Organizacji Służby:
- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent
- Referent

10
1

1
3
1

4 Zespół Transportu i Zaopatrzenia:
- Pomocnik dowódcy oddziału
- Asystent
- Referent

5
1

3
5 Zespół Szkolenia:

- Specjalista
3

1
1
1
1

6 Zespół Medyczny:
- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka

3
3

3
3
3
3

Kompania Prewencji:
- Dowódca kompanii
- Zastępca dowódcy kompanii
- Asystent
- Referent

12
11

11
34
63
63
72

Pluton:
- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant
- Aplikant

243
3

3
6
3

Drużyna AWGŁ:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

12

7

267
2

1
1
1
4
12

8 Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej:
- Dowódca kompanii
- Zastępca dowódcy kompanii
- Asystent
- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny

19
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1

2
4
5

Pluton Wzmocnienia:
- Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1

2

11
1

1
2
1

1
1
6

9

Drużyna Transportera Opancerzonego:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant
Załoga Reflektora Olśniewającego:
- Referent
- Policjant

18
Pluton przewodników psów służbowych:
- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
1
2
9
9

10

21
OGÓŁEM 11 349

Załącznik nr 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
I STAN ETATOWY SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

Liczba
Lp.

Nazwa
komórki / stanowiska komórek stanowisko policyjnych

1 2 3 4
-
-

1
1

1
2

- Dowódca samodzielnego pododdziału
- Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

- 2
1

2
7
1

3 Zespół Organizacji Służby:
- Specjalista
- Asystent
- Aplikant

10
1

1
1
1

4 Zespół Medyczny:
- Lekarz
- Policjant
- Pielęgniarka

3
5 Pluton Prewencji: 6 132

Pluton Wzmocnienia:
- Dowódca plutonu

1
1

1
2
1

1
1

Drużyna AWGŁ:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant
Załoga Reflektora Olśniewającego:
- Referent
- Policjant

6

6

Drużyna Miotacza Wody:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
1
2
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2
1

Załoga Transportera Opancerzonego:
- Referent
- Policjant

7

1
2
4
2
9

Drużyna wsparcia taktycznego:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant
- Aplikant

23
OGÓŁEM 9 170

61
DECYZJA NR 318 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 czerwca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu doskonalenia zawodowego
w zakresie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych

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 doskonalenia zawodo-

wego w zakresie kwalifikowanej pomocy przedme-
                                                          
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.

dycznej w warunkach działań specjalnych”, stano-
wiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
szkołom policyjnym.

§ 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 326 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 czerwca 2006 r.

w sprawie obniżenia klauzuli „ściśle tajne” do klauzuli „poufne”
na wymienionych w decyzji „meldunkach informacyjnych”

komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji

Na podstawie art. 21 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631),
postanawiam:

§ 1
Obniżam klauzulę „ściśle tajne” do klauzuli „pouf-

ne” na niżej wymienionych „meldunkach informacyj-
nych” komendantów wojewódzkich (Stołecznego)
Policji o wydarzeniach z udziałem policjantów prze-
syłanych do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy
Głównej Policji w latach 1999 – 2001 oraz dokumen-
tu Wydziału I Zarządu Spraw Wewnętrznych doty-
czącego tych kwestii:
1. pismo Wydziału I Zarządu Spraw Wewnętrznych

Komendy Głównej Policji z dnia 15.01.1999 r. –
L.dz. Ds./Gd/001/99 DEWD-001/99,

2. pismo po. Komendanta Stołecznego Policji z dnia
11.01.1999 r. – L.dz. I-0029/98 L.dz.masz.
238/98,

3. pismo po. Komendanta Stołecznego Policji z dnia
16.01. 1999 r. – L.dz. I-001/99 L.dz.masz. 6/99,

4. pismo po. Komendanta Stołecznego Policji z dnia
03.02.1999 r. – L.dz. I-001/99 L.dz.masz. 12/99,

5. pismo po. Komendanta Stołecznego Policji z dnia
05.03.1999 r. – L.dz. I-001/99 L.dz.masz. 29/99,

6. pismo Naczelnika Inspektoratu Komendanta Sto-
łecznego Policji z dnia 11.03.1999 r. – L.dz.
I-0014/98 L.dz.masz. 34/99,

7. pismo po. Komendanta Stołecznego Policji z dnia
01.04.1999 r. – L.dz. I-001-1/99 DEWD-43/99,

8. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
07.05.1999 r. – L.dz. I-00-1/99 DEWD-57/99,

9. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
01.06.1999 r. – L.dz. I-00-1/99 DEWD-64/99,
DEWD-63/99,

10. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
02.07.1999 r. – L.dz. I-00-1/99 DEWD-78/99,
DEWD-77/99,

11. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
02.08.1999 r. – L.dz. I-00-1/99 DEWD-90/99,
DEWD-89/99,

12. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
03.09.1999 r. – L.dz. I-00-1/99 DEWD-96/99,
DEWD-95/99,

13. pismo Pierwszego Zastępcy Komendanta Stołecz-
nego Policji z dnia 01.10.1999 r. – L.dz. I-00-1/99
DEWD-105/99,

14. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
01.11.1999 r. – L.dz. I-00-14/1/99 DEWD-133/99,

15. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
06.12.1999 r.- L.dz. I-00-17/1/99 DEWD-166/99,

16. pismo Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku z dnia 02.04.2001 r. L.dz.
T-00-24/II/2001 DEWD-00-126/2001,

17. pismo Komendanta Stołecznego Policji z dnia
31.01.2000 r. – L.dz. I-00-4/1/99 DEWD-4/00.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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DECYZJA NR 327 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 czerwca 2006 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.1)) postanawiam, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 185 Komendanta Głównego Policji

z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności dyżurny jednostki Policji prowadzone-
go w systemie eksternistycznym w załączniku do
decyzji w części „Założenia organizacyjne” część
„Kryteria naboru uczestników szkolenia” otrzymuje
brzmienie:

„Kryteria naboru uczestników szkolenia
Na szkolenie specjalistyczne kieruje się policjanta,

który:
1) odbył szkolenie podstawowe część ogólnopoli-

cyjna i profilowana prewencyjna bądź odbył
szkolenie podstawowe realizowane według
wcześniejszej formuły z zastrzeżeniem, że skie-
rowanie następuje na zasadach określonych w
przepisach w sprawie szczegółowych warun-
ków odbywania szkoleń zawodowych w Policji;

2) z wynikiem pozytywnym przeszedł postępowa-
nie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się ze spraw-
dzianu wiedzy w formie testu, który przeprowadzają
komisje powoływane przez kierowników jednostek
szkoleniowych Policji wskazanych do prowadzenia
szkoleń specjalistycznych systemem eksternistycz-
nym. Test wiedzy obejmuje zakres programu szkole-
nia podstawowego – część ogólnopolicyjna i część
profilowana prewencyjna.
                                                          
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.

Test wiedzy przeprowadza się w komendach wo-
jewódzkich (Stołecznej) Policji, a w stosunku do poli-
cjantów pełniących służbę  w Komendzie Głównej
Policji, Wyższej Szkole Policji oraz szkołach policyj-
nych – w miejscu wskazanym przez kierownika jed-
nostki szkoleniowej Policji realizującej szkolenie.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyj-
nym, w jednostkach szkoleniowych Policji, sporządza
się wykaz policjantów zakwalifikowanych do odbycia
szkolenia specjalistycznego określonej edycji na pod-
stawie imiennych wykazów policjantów przekaza-
nych przez komendanta wojewódzkiego (Stołeczne-
go) Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, ko-
mendanta szkoły policyjnej albo kierownika komórki
organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Ko-
mendy Głównej Policji.

Wykaz stanowi podstawę do przesłania zakwalifi-
kowanym policjantom materiałów obejmujących:
Przewodnik metodyczny, który zawiera:

1) bloki tematyczne, tematy i tezy, tj. zawartość
programową, która jest przedmiotem szkolenia;

2) zakres wiedzy i umiejętności do opanowania
w drodze samokształcenia oraz wykaz czyn-
ności do wykonania w swojej jednostce orga-
nizacyjnej;

3) zakres wiedzy i umiejętności podlegających
ocenie na zaliczeniach podczas I i II zjazdu
konsultacyjno-zaliczeniowego, a także na eg-
zaminie kończącym szkolenie;

4) polecenia i zadania praktyczne, które mogą
być przedmiotem zaliczeń poszczególnych
bloków tematycznych oraz egzaminu kończą-
cego szkolenie;

5) wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury;
6) program konsultacji, z wykazem bloków tema-

tycznych, tematów i tez, przeprowadzanych
w jednostce szkoleniowej”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10                                                                     Poz. 64 i 65-326-

64
DECYZJA NR 328 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 czerwca 2006 r.

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

§ 1
W decyzji nr 152 Komendanta Głównego Policji

z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia
zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służ-
by oraz koordynacji działań zewnętrznych o charakte-
rze prewencyjnym (Dz. Urz. Nr 6, poz. 36) wprowa-
dza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wprowadza się zintegrowany system or-
ganizacji i dyslokacji służby na szczeblu komend
powiatowych, miejskich i rejonowych Policji w
oparciu o rejony odpowiedzialności.
2. Przez rejon odpowiedzialności rozumie się ob-

szar wyznaczony w oparciu o rejony zagroże-
nia, miejsca zagrożone, rejony służbowe dziel-
nicowych oraz inne wskazane rejony, w któ-
rym w miarę możliwości służbę pełnią ci sami
policjanci, którzy odpowiadają za stan bezpie-
czeństwa na tym obszarze.”;

2) użyte w § 5 w ust. 1 i 2 wyrazy „§ 2” zastępuje
się wyrazami „§ 4”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli w strukturze jednostki Policji jest jeden
zastępca komendanta, funkcję koordynatora pełni
nadzorujący służbę prewencyjną komendant lub
jego zastępca.”;

4) w § 5 uchyla się ust. 6 i 7;
5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Przed przystąpieniem do działań ze-
wnętrznych przeprowadza się odprawę.

2. Odprawę prowadzi policjant wyznaczony przez
koordynatora.

3. Szczegółowe obowiązki prowadzącego odpra-
wę oraz wyjątki od zasady określonej w ust. 1
określają odrębne przepisy.

4. Odprawa powinna mieć charakter krótkiego
przekazu konkretnych informacji o bieżącej sy-
tuacji związanej ze stanem bezpieczeństwa
w rejonie oraz określenia zadań doraźnych do
służby, w miarę możliwości z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych.

5. W odprawie powinien uczestniczyć policjant
służby kryminalnej, który udziela informacji nie-
zbędnych do realizacji działań zewnętrznych,
w tym dotyczących współpracy na rzecz pro-
cesu wykrywczego.

6. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych do-
puszcza się przekazanie informacji, o których
mowa w ust. 5, przez prowadzącego odprawę.

7. Odprawa powinna wpływać na wzrost poziomu
wiedzy i umiejętności policjantów.”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem 15 czerwca

2006 r.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

65
DECYZJA NR 331 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji o skierowaniu do działań pododdziału
antyterrorystycznego, a także komórki minersko-pirotechnicznej poza obszarem wykonywania zadań

oraz upoważnienia do koordynowania działań w ramach operacji lub akcji antyterrorystycznej
przekraczającej swym zasięgiem obszar województwa

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 2 Komendan-
ta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2006 r. w spra-
wie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 2, poz. 8), w związku z § 5 zarządzenia nr pf-6 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie metod i form działania pododdziałów anty-
terrorystycznych oraz komórek minersko-pirotechnicz-
nych Policji postanawia się, co następuje:

§ 1
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Ryszarda SIEWIERSKIEGO upoważnia się do:
1) podejmowania decyzji o skierowaniu do działań

pododdziału antyterrorystycznego, a także ko-
mórki minersko-pirotechnicznej poza obszarem
wykonywania zadań, określonym odrębnymi
przepisami;
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2) koordynowania działań w ramach operacji lub
akcji antyterrorystycznej przekraczającej swym
zasięgiem obszar województwa.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 10

1. Zarządzenie nr 461/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 462/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 463/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 464/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 465/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 466/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjne.

7. Zarządzenie nr 467/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 468/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 469/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia  materiałów operacyj-

nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 470/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 471/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 472/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 473/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 474/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 475/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 476/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 maja2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 477/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 478/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 479/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
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powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 480/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 481/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 482/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 483/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 484/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 485/2006 Komendanta Główne-
go Policji z 2 czerwca 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 486/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 487/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 488/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 489/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 490/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 491/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 492/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 493/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 494/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 495/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 496/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 497/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 498/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 499/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 500/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 501/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 502/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
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operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 503/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 504/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 505/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 506/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 507/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 508/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 509/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 510/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 511/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 512/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 513/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 514/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 515/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 516/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 517/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 518/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 519/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 520/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 521/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 522/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 523/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 524/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 525/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
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operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 526/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 527/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 528/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 529/2006 Komendanta Główne-
go Policji z  dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 530/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 531/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 532/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 533/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 534/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 535/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 536/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 537/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 538/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 539/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 540/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 541/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 542/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 543/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 544/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 545/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 546/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 547/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 548/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 10 -331-

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 549/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 550/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 551/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 552/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 553/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 554/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 555/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 556/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 557/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 558/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 559/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

100. Decyzja nr 291/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie wy-
znaczenia kierowników grup i podgrup szkole-
niowych w komórkach organizacyjnych Ko-
mendy Głównej Policji.

101. Decyzja nr 292/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja   2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 88/Ckt/06/JM.

102. Decyzja nr 293/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 87/BŁiI/06/HC.

103. Decyzja nr 294/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie wyznaczenia pracownikom
Komendy Głównej Policji dni pracy w związku z
wystąpieniem w miesiącu maju oraz grudniu
2006 roku dwóch świąt przypadających w in-
nym dniu niż niedziela w tygodniu obejmują-
cym siedem dni od poniedziałku do niedzieli.

104. Decyzja nr 295/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2006 r. sprawie upoważ-
nienia do powoływania komisji powypadko-
wych w celu ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadków powstających w związku z pełnie-
niem służby w Policji oraz do zatwierdzania i
podpisywania protokołów powypadkowych.

105. Decyzja nr 296/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania Komitetu Sterującego i Zespołu Robo-
czego do realizacji zadań w zakresie wdrożenia
w Policji dorobku prawnego Schengen.

106. Decyzja nr 299z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
śledczej.

107. Decyzja nr 300/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 maja 2006  r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu na-
prawczego w zakresie policyjnych strzelnic ćwi-
czebnych i szkolenia strzeleckiego policjantów.

108. Decyzja nr 303/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 89/BŁiI/06/BR.

109. Decyzja nr 304/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 90/Ckt/06/JUK.

110. Decyzja nr 305/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 maja 2006  r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 91/Cam/06/WP-SCH/05.01.01.05.

111. Decyzja nr 306/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 maja 2006  r. w sprawie
ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym
od służby.
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112. Decyzja nr 307/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone-
go zgodnie z wytycznymi Banku Światowego.

113. Decyzja nr 309/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie udziele-
nia pełnomocnictwa do zawarcia umowy zakupu
aparatu RTG i radiografii cyfrowej STERN 200 do
unitu stomatologicznego STENN 200.

114. Decyzja nr 310z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

115. Decyzja nr 312z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

116. Decyzja nr 313z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

117. Decyzja nr 314/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zespołu
programowego do opracowania projektu progra-
mu kursu doskonalenia zawodowego dla policjan-
tów – przewodników psów patrolowych.

118. Decyzja nr 315/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania zespołu do opra-
cowania testów „proficieny” potwierdzających
znajomość języka angielskiego wśród polskich
policjantów i pracowników Policji.

119. Decyzja nr 316/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej w
Biurze Komunikacji Społecznej Komendy Głów-
nej Policji.

120. Decyzja nr 317/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2006  r. w sprawie po-
wołania grupy policjantów do wsparcia działań

niemieckich służb policyjnych podczas Mi-
strzostw Świata w Piłce Nożnej Niemcy 2006.

121. Decyzja nr 319z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

122. Decyzja nr 320z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

123. Decyzja nr 321/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 93/Cmt/06/EM.

124. Decyzja nr 322/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 78/BŁiI/06/BR.

125. Decyzja nr 323/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 94/Cmt/06/EMi.

126. Decyzja nr 324/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 95/Cmt/06/BG.

127. Decyzja nr 325/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 czerwca 2006 r.  w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 15/Cmt/06/BP.

128. Decyzja nr 329/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

129. Decyzja nr 330z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.
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