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79
DECYZJA NR 448 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki w laboratoriach
kryminalistycznych Policji, realizowanego w ramach doskonalenia zawodowego

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 kursu dla kandydatów

na ekspertów kryminalistyki w laboratoriach krymina-
listycznych Policji, realizowany w ramach doskonale-
nia zawodowego”, stanowiący załącznik do decyzji.

                                                          
1) Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-

stały 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, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz.
1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 194 Komendanta Głównego

Policji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowa-
dzenia ramowego programu szkolenia zawodowego
dla absolwentów szkół wyższych w specjalności
kryminalnej – ekspert kryminalistyki (Dz. Urz. KGP Nr
16, poz. 84).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego
KGP.

80
DECYZJA NR 480 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów kwalifikowanych do służby w komórkach organizacyjnych do spraw werbunków

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 do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-

stały 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, Nr 277,
poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz.

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla policjantów kwalifikowanych do służ-
by w komórkach organizacyjnych do spraw werbun-
ków”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Biuru Wywiadu Kryminalnego Komendy
                                                                                                   

1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz
z 2006 r.  Nr 104, poz. 708 i poz. 711.
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Głównej Policji we współpracy z Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 605 Komendanta Głównego

Policji z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wpro-
wadzenia pilotażowego programu kursu specjaliza-
cyjnego w zakresie werbowania i obsługi osobowych
źródeł informacji oraz prowadzenia rozpoznania
(Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 143).

§ 4
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.

81
DECYZJA NR 487 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 września 2006 r.

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

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 w życie „Program kursu doskona-

lenia zawodowego dla policjantów i pracowników
                                                          
1) Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-

stały 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, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz.
1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 144, poz.
1043.

Policji z języka angielskiego – poziom II”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 160 Komendanta Głównego

Policji z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów i pracowników Policji z języka angiel-
skiego – poziom II.

§ 4
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 489 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 września 2006 r.

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

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 do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-

stały 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, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz.
1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 144, poz.
1043.

§ 1
Wprowadza się w życie „Program kursu doskona-

lenia zawodowego dla policjantów i pracowników
Policji z języka angielskiego – poziom IV”, stanowią-
cy 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.

83
WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań
związanych z przejazdami uczestników imprez, uroczystości i zgromadzeń

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.) postanawia się, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W celu zapewnienia porządku publicznego na tra-

sach przejazdu uczestników imprez, uroczystości
i zgromadzeń, zwanych dalej „uczestnikami im-
prez”, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji
mogą organizować policyjne zabezpieczenie ich
przejazdów.

2. Decyzję o zasadności realizacji zabezpieczenia
przejazdu uczestników imprez podejmuje komen-
dant wojewódzki (Stołeczny) Policji na podstawie
analizy zgromadzonych w toku rozpoznania infor-
macji dotyczących:

1) zagrożeń wynikających z rozpoznania opera-
cyjnego oraz znanych i prognozowanych za-
miarów uczestników imprez oraz potencjal-
nych prognoz ich zachowań, prezentowanych
w środkach masowego przekazu (np. prasa,
radio, telewizja, internet) itp.,

2) występujących antagonizmów pomiędzy
przemieszczającymi się grupami, w tym
w szczególności grupami pseudokibiców spor-
towych,

3) wniosków z zakresu bezpieczeństwa imprez,
uroczystości i zgromadzeń wypracowanych
i przyjętych w toku współpracy jednostek Po-
licji z innymi instytucjami,
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4) wcześniej zaistniałych przypadków chuligań-
stwa i zbiorowych naruszeń prawa w związku
z przemieszczaniem uczestników imprez,

5) prognozowanych zamiarów uczestników im-
prez,

6) informacji dotyczących zachowań i przemiesz-
czania uczestników imprez zgromadzonych
w policyjnych bazach danych,

7) informacji przekazanych na podstawie Roz-
działu 3a ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych od podmiotów zobowiązanych do
przekazywania informacji dotyczących bezpie-
czeństwa masowych imprez sportowych.

3. Wykonywanie zadań w pociągach specjalnych
organizowanych w celu przewozu uczestników
imprez uzależnione jest od treści umowy zawartej
pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a usługobior-
cą oraz analizy zagrożeń, jakie mogą wystąpić
w czasie przemieszczania uczestników imprez,
a także pisemnego wystąpienia przewoźnika do
właściwego terytorialnie komendanta wojewódz-
kiego (Stołecznego) Policji o zabezpieczenie prze-
mieszczania się uczestników imprezy i za-
pewnienie w pociągu odpowiedniej liczby miejsc
dla policjantów.

4. Zadania związane z zabezpieczeniem przejazdu
uczestników imprez, uroczystości i zgromadzeń
realizuje się zgodnie z postanowieniami rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie
rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. z 2001 r.
nr 131, poz. 1471) oraz zarządzenia nr 546 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca
2004 r. w sprawie sposobu pełnienia przez poli-
cjantów służby kandydackiej służby w oddziałach
prewencji Policji (Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 65).

II. ZASADY ORGANIZOWANIA ZABEZPIECZENIA
PRZEJAZDÓW

1. Po podjęciu decyzji o policyjnym zabezpieczeniu
przejazdu, czynności realizacyjne podejmuje jed-
nostka właściwa dla miejsca rozpoczęcia podróży
uczestników.

2. Zabezpieczenie odbywa się w szczególności po-
przez: wystawienie lub wzmocnienie patroli i po-
sterunków, wystawienie sił interwencyjnych,
skierowanie policjantów z zadaniem prowadzenia
obserwacji uczestników w tym sposób niejawny.

3. Patrole realizują swoje zadania na całej trasie
przejazdu uczestników imprez – zarówno w trak-
cie przemieszczenia uczestników na miejsce im-
prezy, uroczystość, bądź zgromadzenia, jak i w
drodze powrotnej.

4. Na trasach przejazdu uczestników imprez, szcze-
gólnie w miejscach, gdzie planowane są postoje
i zatrzymania pociągów bądź autokarów, właści-
we terytorialnie jednostki Policji rozmieszczają

siły i środki policyjne wynikające z prognozowa-
nego lub występującego zagrożenia, przygotowa-
ne do podjęcia interwencji w przypadkach wy-
stąpienia naruszeń porządku i bezpieczeństwa
publicznego, jeżeli taka potrzeba wynika z analizy
zagrożeń.

5. Podczas zabezpieczenia przejazdu uczestników
imprez środkami kolejowego transportu publicz-
nego, policjanci wchodzący w skład patrolu
współpracują z obsługą pociągu, kolejowymi
służbami porządkowymi oraz innymi podmiotami
realizującymi zadania porządkowe na rzecz prze-
woźnika.

6. W przypadku zabezpieczenia przejazdu uczestni-
ków transportem samochodowym, kierownicy
jednostek organizacyjnych Policji organizują moni-
torowanie przemieszczających się uczestników
imprez na podległym terenie oraz współdziałają
z jednostkami ościennymi. Policjanci zabezpie-
czający przejazd zobowiązani są do monitorowa-
nia przemieszczania pojazdów przewożących
uczestników imprezy, a także w miarę możliwo-
ści do nawiązania i utrzymania kontaktu z kieru-
jącymi tymi pojazdami.

7. W przypadku wystąpienia przesłanek uzasadnia-
jących zorganizowanie zabezpieczenia przejazdu,
który nie był zabezpieczany przez jednostkę wła-
ściwą ze względu na miejsce rozpoczęcia prze-
mieszczania lub wzmocnienie policyjnego zabez-
pieczenia lub podczas powrotu, zadanie realizuje
komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji, na te-
renie której zaistniało zagrożenie lub stwierdzono
potrzebę zorganizowania zabezpieczenia przejazdu.

8. Do służby w realizacji zabezpieczenia przejazdów
uczestników imprez w pierwszej kolejności kie-
ruje się policjantów służb prewencyjnych wypo-
sażonych w odpowiednie do realizacji zadań
uzbrojenie, wyposażenie oraz umundurowanie,
a także środki łączności.

9. Jednostka Policji właściwa dla miejsca odbywa-
nia się imprezy, uroczystości, bądź zgromadzenia,
zapewnia miejsce do odpoczynku oraz możliwość
spożycia posiłku dla policjantów zabezpieczają-
cych przejazd.

10. Policjanci wchodzący w skład sił realizujących
zadania związane z zabezpieczeniem przejazdu
uczestników mogą być wykorzystani do zabez-
pieczania imprezy po konsultacji z komendantem
wojewódzkim (Stołecznym) Policji, wystawiają-
cym patrol.

11. Wnioski o ewentualnym wydłużeniu lub skróceniu
działań wykonywanych w związku z przemiesz-
czaniem uczestników dowódca patrolu składa do
dyżurnego macierzystej komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) Policji.

12. Decyzję o skróceniu lub wydłużeniu podejmuje
dyżurny komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Poli-
cji właściwy ze względu na jednostkę delegującą
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patrol po uzyskaniu akceptacji Dyżurnego Ko-
mendy Głównej Policji.

III. WSPÓŁDZIAŁANIE POMIĘDZY JEDNOSTKAMI
POLICJI PODCZAS ZABEZPIECZANIA PRZEJAZDU

UCZESTNIKÓW IMPREZ

1. W zakresie wymiany informacji o przejazdach
uczestników imprez oraz związanych z tym za-
grożeniach, a także o podejmowanych decyzjach
w sprawach dotyczących realizacji zabezpieczeń,
do współdziałania zobowiązani są kierownicy
wszystkich jednostek organizacyjnych Policji,
właściwi ze względu na trasę przejazdu uczestni-
ków oraz miejsca odbywania się imprezy, uroczy-
stości i zgromadzenia.

2. Współdziałanie dotyczy etapów przygotowania
zabezpieczenia oraz okresu od wyjazdu uczestni-
ków na imprezę, uroczystość, bądź zgromadzenie
aż do ich powrotu, jak również etapu gromadze-
nia informacji o zagrożeniach.

3. We współdziałaniu pomiędzy jednostkami Policji
na etapach przygotowania zabezpieczenia i gro-
madzenia informacji o zagrożeniach, wiodącymi
ogniwami są komórki właściwe ds. sztabowych
komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecz-
nej Policji), komend powiatowych Policji (na tere-
nie działania Komendy Stołecznej Policji także
komend rejonowych Policji) i komend miejskich
Policji, a na etapie realizacji – służby dyżurne
tych jednostek.

4. W przypadkach wymagających koordynacji dzia-
łań na terenie kilku komend wojewódzkich (Sto-
łecznej) Policji decyzje podejmuje Dyżurny Ko-
mendy Głównej Policji.

IV. WSPÓŁPRACA POLICJI Z PRZEWOŹNIKAMI
KOLEJOWYMI

Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji doko-
nują uzgodnień z właściwymi przewoźnikami kolejo-
wymi dotyczących zakresu udziału Policji w realizacji
zdań związanych z ochroną porządku i bezpieczeń-
stwa publicznego w środkach kolejowego transportu
publicznego podczas przejazdów grup uczestników
imprez, a zwłaszcza:
1) udziału kolejowych służb porządkowych w poli-

cyjnych zabezpieczeniach przejazdów,
2) współdziałania z obsługą pociągów,
3) zapewnienia możliwości wykorzystania środków

łączności będących na wyposażeniu pociągów
przy podejmowaniu działań prewencyjnych przez
Policję,

4) przekazywania – przez właściwe służby prze-
woźników kolejowych na trasie przemieszczania
się uczestników imprez – do dyżurnych właści-
wych jednostek Policji informacji i prognoz doty-
czących zachowania się pasażerów, w tym wy-

przedzających informacji o potrzebie podjęcia in-
terwencji policyjnej na wskazanej stacji kolejowej.

V. ZADANIA DO REALIZACJI PRZY
ZABEZPIECZENIACH PRZEJAZDÓW

1. Kierownik jednostki Policji odpowiedzialnej za
zabezpieczenie przejazdu uczestników imprez zo-
bowiązany jest do:
1) informowania właściwych jednostek Policji o

zamiarach przemieszczania się uczestników
imprez, szczególnie o prognozowanych zagro-
żeniach, czasie, sposobie przejazdu, liczebno-
ści oraz ewentualnych sympatii i antypatii
klubowych,

2) przekazywania informacji o wystawieniu pa-
trolu zabezpieczającego przejazd, poprzez
właściwe służby dyżurne jednostek organiza-
cyjnych Policji, zainteresowanym kierownikom
tych jednostek oraz Dyżurnemu Komendy
Głównej Policji, a także w przypadku prze-
mieszczania się uczestników imprezy środkami
kolejowymi transportu publicznego, właści-
wym jednostkom organizacyjnym przewoźni-
ków kolejowych. Informacja powinna zawie-
rać w szczególności dane telefoniczno-
-osobowe dowódcy patrolu oraz skład liczeb-
ny i trasę przemieszczania,

3) wyznaczenia dowódcy, określenia stanu oso-
bowego i zadań dla policjantów realizujących
zadania związane z zabezpieczeniem przejazdu,

4) określenia uzbrojenia, wyposażenia i umundu-
rowania policjantów,

5) określenia taktyki i sposobu prowadzenia
działań wynikających z analizy zagrożeń,

6) zapewnienia wyposażenia w środki łączności,
w tym telefonu komórkowego dla dowódcy
patrolu,

7) podejmowania decyzji o włączeniu w skład pa-
trolu policjantów rejestrujących zachowania
uczestników imprezy,

8) przydzielenia środków transportu,
9) zatwierdzenia planu zabezpieczenia przejazdu.

2. Dyżurni jednostek Policji właściwych dla trasy
przejazdu uczestników imprez oraz miejsca orga-
nizowanej imprezy, uroczystości i zgromadzenia
zobowiązani są do:
1) niezwłocznego przekazywania informacji dy-
żurnym właściwych jednostek Policji o prze-
jeździe uczestników imprez, którzy mogą być
źródłem potencjalnych zagrożeń, ich liczebno-
ści, zachowaniu oraz sposobie zabezpieczenia
trasy przejazdu, a także innych danych, istot-
nych z punktu widzenia zagrożenia porządku
i bezpieczeństwa,

2) utrzymywania bieżącego kontaktu z dowódcą
patrolu realizującego zabezpieczenie przejazdu,



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13                                                                           Poz. 83-411-

3) przekazywania wszelkich informacji związa-
nych z naruszeniem bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego lub mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo przemieszczających się uczest-
ników imprez, za pośrednictwem właściwych
dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji
do Dyżurnych Komendy Głównej Policji,

4) prowadzenia bieżącej konsultacji dotyczącej
ewentualnego skrócenia lub wydłużenia czasu
realizacji zadań przez patrole zabezpieczające
przejazd uczestników imprez.

3. Zadania patrolu realizującego zabezpieczenie
przejazdu:
1) monitorowanie zachowań przemieszczają-

cych się uczestników imprezy,
2) reagowanie w stosunku do osób naruszają-

cych porządek prawny,
3) nawiązanie ścisłej współpracy z obsługą
środków transportu przewożących uczestni-
ków imprez,

4) zatrzymywanie osób dopuszczających się
czynów karalnych,

5) przekazywanie zatrzymanych osób policjan-
tom z jednostek Policji właściwych terytorial-
nie ze względu na miejsce dokonania zatrzy-
mania, a w przypadku zatrzymania osób
przemieszczających się transportem kolejo-
wym na najbliższej stacji kolejowej, gdzie ta-
kie przekazanie jest możliwe,

6) realizacja zabezpieczenia przejazdu kończy się
z chwilą przejęcia odpowiedzialności nad
grupą przez policjantów jednostki organiza-
cyjnej Policji właściwej ze względu na miej-
sce odbywania się imprezy. Ponowne przeję-
cie uczestników w celu odbycia podróży po-
wrotnej odbywa się na podobnych zasadach.

4. Dowódca patrolu zobowiązany jest do:
1) opracowania planu zabezpieczenia z uwzglę-

dnieniem:
a) sił, środków i wyposażenia, przewidywa-

nych do zabezpieczenia,
b) zadań dla policjantów wyznaczonych do

pełnienia służby,
c) trasy i czasu przejazdu,
d) zadań i sposobu kierowania pracą zespołu

rejestrującego zachowania uczestników
imprez,

e) wewnętrznego systemu dowodzenia i łącz-
ności,

f) spraw organizacyjnych,
2) z chwilą przekazania uczestników imprezy

jednostce Policji organizującej zabezpieczenie
w miejscu organizowania imprezy, uroczysto-

ści i zgromadzenia oraz z chwilą zakończenia
zabezpieczenia przejazdu uczestników impre-
zy w drodze powrotnej, przekazania dyżur-
nemu komendy wojewódzkiej Policji (Komen-
dy Stołecznej Policji) informacji o efektach
służby oraz prognozowanych zachowaniach
uczestników imprez,

3) natychmiastowego poinformowania o użyciu
środka przymusu bezpośredniego przez poli-
cjantów realizujących zabezpieczenie przejaz-
du dyżurnych komend wojewódzkich (Sto-
łecznej) Policji, właściwego ze względu na
miejsce użycia środka oraz dyżurnego jed-
nostki macierzystej,

4) sporządzenia, po zakończeniu służby, notatki
zawierającej informacje na temat:
a) zachowania uczestników imprez,
b) zaistniałych zdarzeń, w tym użycia środ-

ków przymusu bezpośredniego,
c) osób zatrzymanych,
d) innych wykonanych czynności, w tym

także przeprowadzonych wspólnie z inny-
mi służbami,

e) współpracy z patrolami policyjnymi na sta-
cjach kolejowych, parkingach i innych
miejscach podczas podróży uczestników
imprez oraz siłami wystawionymi przez in-
ne podmioty zabezpieczające przemiesz-
czenie,

f) innych problemów, jakie wystąpiły pod-
czas realizacji zadania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji
w terminie 1 miesiąca od chwili wydania niniej-
szych wytycznych, uwzględniając zagrożenia
związane z przemieszczaniem uczestników im-
prez na podległym terenie, zobowiązani są do
określenia zakresu i sposobów realizacji zabezpie-
czeń przejazdów uczestników imprez.

2. Tracą moc Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad
organizacji i trybu wykonywania przez Policję za-
dań związanych z przejazdami środkami kolejo-
wego transportu publicznego uczestników im-
prez, uroczystości i zgromadzeń.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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84
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 października 2006 r.

o sprostowaniu błędu

W wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zasad organi-
zacji i trybu wykonywania przez Policję zadań zwią-
zanych z przejazdami uczestników imprez, uroczysto-
ści i zgromadzeń w preambule zamiast „art. 7 ust. 1
pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1999 r. o Policji”

powinno być: „art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji”.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

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

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 13

1. Zarządzenie nr 757/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 758/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 759/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 760/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 761/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 762/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjne.

7. Zarządzenie nr 763/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 764/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 765/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 766/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 767/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 768/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 769/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13                                                                           Poz. 83-413-

14. Zarządzenie nr 770/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 771/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 772/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 773/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 774/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 775/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 776/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 777/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 778/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 779/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 780/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 781/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 782/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 783/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 784/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 785/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 786/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 787/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 788/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 789/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 790/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 791/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 792/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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37. Zarządzenie nr 793/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 794/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 795/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 796/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 797/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 798/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 799/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 800/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 801/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 802/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 803/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 804/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 805/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 806/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 807/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 808/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 809/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 810/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 811/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 812/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 813/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 814/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 815/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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60. Zarządzenie nr 816/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 817/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 818/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 819/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 820/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 821/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 822/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 823/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 824/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 825z/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 września 2006 r. w sprawie
zadań i organizacji przygotowań obronnych.

70. Zarządzenie nr 826/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 827/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 828/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 829/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 830/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 831/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 832/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 833/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 834/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 835/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 836/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 837/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 838/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 839/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
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operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 840/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 841/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 842/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. uchylające
zarządzenie w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgroma-
dzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 843/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zebranych w ramach operacyjnego
sprawdzenia krypt. „LALA”, krypt. „OBCY”,
krypt. „BAGNO”.

88. Zarządzenie nr 844/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 845/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 846/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 847/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 848/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 849/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 850/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 851/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 852/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 853/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 854/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 855/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 856/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 857/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 858/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

103. Zarządzenie nr 859/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

104. Zarządzenie nr 860/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

105. Decyzja nr 432/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 128/BKS/06/WP.

106. Decyzja nr 433/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 122/Cmt/06/IJ.
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107. Decyzja nr 434/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

108. Decyzja nr 435/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania decyzji w spra-
wach odszkodowań przysługujących w razie
wypadków i chorób pozostających w związku
ze służbą w Policji.

109. Decyzja nr 436z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

110. Decyzja nr 437z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

111. Decyzja nr 438z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

112. Decyzja nr 439z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

113. Decyzja nr 440z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 sierpnia 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

114. Decyzja nr 441/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 sierpnia 2006  r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.

115. Decyzja nr 442/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 130/BŁiI/06/MK/SCH.

116. Decyzja nr 443/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 sierpnia 2006  r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 129/Cmt/06/RS.

117. Decyzja nr 444/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 sierpnia 2006  r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia 117/Cmt/06/RS.

118. Decyzja nr 445/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 135/Ckt/06/Emi.

119. Decyzja nr 446/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania sądu konkursowego do przygoto-
wania i przeprowadzenia konkursu na wykona-
nie projektu – koncepcji funkcjonalnej i tech-
nicznej  Krajowego Systemu Informatycznego
wraz z Centralnym  Węzłem Polskiego Kompo-
nentu SIS II i VIS nr 132/BŁiI/06/BR/SCH/
06.01.01.08.

120. Decyzja nr 447/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowywania zadań

testowych sprawdzających wiedzę kandyda-
tów do służby w Policji.

121. Decyzja nr 449/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 125/Ckt/06/Emi.

122. Decyzja nr 450/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 sierpnia 2006 r. w prawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 126/Ckt/06/Emi.

123. Decyzja nr 451/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programu
doskonalenia zawodowego dla kierowników
komórek organizacyjnych, ekspertów i specjali-
stów jednostek organizacyjnych komend wo-
jewódzkich (Stołecznej), miejskich (rejono-
wych) i powiatowych Policji z zakresu współ-
pracy z mediami.

124. Decyzja nr 452/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.

125. Decyzja nr 453/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programów
kursów I i II stopnia dla policjantów techniki
operacyjnej z zakresu obserwacji oraz z zakresu
kontroli operacyjnej, realizowanych w ramach
doskonalenia zawodowego.

126. Decyzja nr 454/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania programu
dla techników kryminalistyki, realizowanego w
ramach doskonalenia zawodowego.

127. Decyzja nr 455/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

128. Decyzja nr 456/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 137/Ckt/06/UM.

129. Decyzja nr 457/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 133/Cmt/06/IJ.

130. Decyzja nr 458/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 136/BŁiI/06/UM.

131. Decyzja nr 459/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniająca
decyzję nr 446 Komendanta Głównego Policji z
dnia 10.08.2006 r. w sprawie powołania sądu
konkursowego do sprawy nr 132/BŁiI/06/BR/
SCH/06.01.01.08.

132. Decyzja nr 460/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.
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133. Decyzja nr 461/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

134. Decyzja nr 462/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 139/Crt/06/RS.

135. Decyzja nr 463/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 141/BŁiI/06/JM.

136. Decyzja nr 464/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 145/BŁiI/06/BR.

137. Decyzja nr 465/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 121/BŁiI/06/IJ.

138. Decyzja nr 466/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do przeprowadzenia postę-
powania kwalifikacyjnego dla policjantów –
kandydatów do służby w XII rotacji Jednostki
Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), przewidywa-
nej do udziału w Tymczasowej Misji Admini-
stracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie, w okresie od grudnia 2006 r. do
czerwca 2007 r.

139. Decyzja nr 467/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie
powierzenia niektórych obowiązków i odpo-
wiedzialności w zakresie gospodarki finansowej
Komendy Głównej Policji objętej właściwością
rzeczową Biura Finansów Komendy Głównej
Policji.

140. Decyzja nr 468/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

141. Decyzja nr 469/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

142. Decyzja nr 470z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

143. Decyzja nr 471z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

144. Decyzja nr 472z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

145. Decyzja nr 473/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 146/BŁiI/06/HC.

146. Decyzja nr 474/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 140/BŁiI/06/MM.

147. Decyzja nr 475/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 138/BŁiI/06/JC/SCH/06.01.01.02.

148. Decyzja nr 476/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniająca
decyzję nr 664 Komendanta Głównego Policji z
dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia po-
stępowania nr 265/BŁiI/05/JK.

149. Decyzja nr 477/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania i uzgodnie-
nia projektu aktu normatywnego w zakresie
planowania i sprawozdawczości w Policji.

150. Decyzja nr 478/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okreso-
wej w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji.

151. Decyzja nr 479/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania sądu konkursowego do przygoto-
wania i przeprowadzenia konkursu na opraco-
wanie projektu – koncepcji funkcjonalnej i
technicznej „Organizacji Bezpiecznego Trybu
Uwierzytelniania Użytkowników w systemie
SIS – SCH/05.01.01.52; nr sprawy 149/BŁiI/
06/KJ/SCH/05.01.01.52.

152. Decyzja nr 481/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do współpracy z przedsię-
biorcami telekomunikacyjnymi w zakresie
spraw związanych z dostępem Policji do infor-
macji przesyłanych w publicznych sieciach te-
lekomunikacyjnych.

153. Decyzja nr 482/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 września 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania koncepcji
funkcjonowania Biura Wywiadu Kryminalnego
Komendy Głównej Policji.

154. Decyzja nr 483/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 147/BŁiI/06/JM.

155. Decyzja nr 484/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 152/BŁiI/06/JM.

156. Decyzja nr 485/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 154/Cmt/06/Emi.
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157. Decyzja nr 486/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 123/Cmt/06/JUK.

158. Decyzja nr 488/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2006 r. w sprawie
powołania w Komendzie Głównej Policji Cen-
tralnego Zespołu do walki z Handlem Ludźmi.

159. Decyzja nr 490/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 września 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programu
kursu doskonalenia zawodowego organizowa-
nego centralnie dla policjantów służby krymi-
nalnej o specjalizacji operacyjno-dochodze-
niowej.

160. Decyzja nr 491/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 września 2006 r. w sprawie
wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji kie-
rownika Kancelarii Tajnej NATO i Unii Europej-
skiej w Komendzie Głównej Policji.

161. Decyzja nr 492/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 września 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie utworzenia Gospodarstwa
Pomocniczego Komendy Głównej Policji.

162. Decyzja nr 493/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 157/BLP/06/HC.

163. Decyzja nr 494/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 157/BŁiI/06/JG.

164. Decyzja nr 495/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 164/BŁiI/06/UM.

165. Decyzja nr 496/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 150/Cmt/06/IJ.

166. Decyzja nr 497/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 92/BŁiI/06/IJ.

167. Decyzja nr 498/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 156/Cmt/06/IJ.

168. Decyzja nr 499/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 151/Cmt/06/IJ.

169. Decyzja nr 500z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

170. Decyzja nr 501z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

171. Decyzja nr 502z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

172. Decyzja nr 503z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

173. Decyzja nr 504z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

174. Decyzja nr 505/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

175. Decyzja nr 506/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania koncepcji
funkcjonowania struktury wywiadu kryminal-
nego w Policji.

176. Decyzja nr 507z/2006 Komendanta Głównego
Policji i Komendanta Głównego Straży Granicz-
nej w sprawie powołania Zespołu Koordynacyj-
nego Policji i Straży Granicznej do rozpracowa-
nia grupy przestępczej zajmującej się przemy-
tem wyrobów akcyzowych.

177. Decyzja nr 508z/2006 Komendanta Głównego
Policji i Komendanta Głównego Straży Granicz-
nej w sprawie powołania Zespołu Koordynacyj-
nego Policji i Straży Granicznej.

178. Decyzja nr 509z/2006 Komendanta Głównego
Policji i Komendanta Głównego Straży Granicz-
nej zmieniająca decyzję w sprawie powołania
Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Gra-
nicznej.

179. Decyzja nr 510/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 159/Ckt/06/JUK.

180. Decyzja nr 511/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 1349/Cmt/06/BG.

181. Decyzja nr 512/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2006 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej o
kryptonimie „Generał” do sprawy zabójstwa
nadinsp. Marka Papały.
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