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94
DECYZJA NR 649 KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 listopada 2006 r.

zmieniaj ca decyzj  w sprawie wprowadzenia programu kursu w ramach doskonalenia zawodowe-
go dla policjantów w zakresie j zyka angielskiego

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 pó n. zm.1)) postanawia si , co nast puje:

                                                          

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y

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 711, Nr 144,

poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

§ 1
W decyzji nr 497 Komendanta G ównego Policji

z dnia 15 pa dziernika 2004 r. w sprawie wpro-

wadzenia programu kursu w ramach doskonalenia

zawodowego dla policjantów w zakresie j zyka

angielskiego, za cznik otrzymuje brzmienie okre-

lone w za czniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania

Komendant G ówny Policji

Marek Bie kowski

Za cznik do decyzji do wgl du w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

95
DECYZJA NR 654 KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 listopada 2006 r.

zmieniaj ca decyzj  w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego

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 pó n. zm.1)) postanawia si , co nast puje:

                                                          

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y

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 711, Nr 144,

poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

§ 1
W decyzji nr 697 Komendanta G ównego Policji

z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia

programu szkolenia zawodowego podstawowego,

za cznik otrzymuje brzmienie okre lone w za czniku

do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Komendant G ówny Policji

Marek Bie kowski

Za cznik do decyzji do wgl du w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 655 KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie przyznania klauzuli tajno ci dokumentom wytworzonym w jednostkach organizacyjnych
Policji w 2003 r., zgromadzonym w teczce archiwalnej sygn. arch. PF-793/1 T 53/03

„Wykrywanie i zwalczanie przest pstw gospodarczych. Przest pstwa zwi zane z w glem”
przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sty-

cznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.

z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z pó n. zm.1)) postana-

wia si , co nast puje:

§ 1
Przyznaje si  klauzul  „poufne” dokumentom wy-

tworzonym w jednostkach organizacyjnych Policji

w 2003 r., zgromadzonym w teczce archiwalnej sygn.

arch. PF-793/1 T 53/03 „Wykrywanie i zwalczanie

przest pstw gospodarczych. Przest pstwa zwi zane

z w glem” przechowywanej w Centralnym Archiwum

Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji:

1) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u Dochodzeniowo-

- ledczego KWP w Biaymstoku znak D-0168/02/03LG

z dnia 20.05.2003 r. wraz za cznikami,

2) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u Dochodzeniowo-

- ledczego KWP w Biaymstoku znak D-0168/3/03LG

z dnia 23.05.2003 r. wraz z dyskietk ,

3) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP w Bydgoszczy znak PG-I-

315/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz z za cznikami

i dyskietk ,

4) pismo Pierwszego Zast pcy Pomorskiego Komen-

danta Wojewódzkiego Policji w Gda sku znak D.IV-

216/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami,

5) pismo Naczelnika Wydzia u do Walki z Przest pczo-

ci  Gospodarcz  KWP w Katowicach znak Pg-III-

423/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami,

6) pismo Naczelnika Wydzia u do Walki z Przest p-

czo ci  Gospodarcz  KWP w Katowicach znak Pg-

III-pf-1184/03 z dnia 21.05.2003 r. wraz z za-

cznikami, które sta y si  jawne na mocy art. 25

ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy,

7) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP w Kielcach znak PG-EN-

5428/8/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz z za czni-

kami i dyskietk ,

8) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u dw. z Przest p-

czo ci  Gospodarcz  KWP w Krakowie znak Fax

13467 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami,

9) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u dw. z Prze-

st pczo ci   Gospodarcz   KWP  w  Lublinie  znak

                                                          
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 149, poz. 1078 i Nr 104,

poz. 711.

A-II-KH/5428/269/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz

za cznikami i dyskietkami,

10) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u dw. z Prze-

st pczo ci  Gospodarcz  KWP w odzi znak A-IV-

5414/18/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za czni-

kami i dyskietk ,

11) pismo Zast pcy Komendanta Wojewódzkiego Poli-

cji w Olsztynie znak PG-1264/03 z dnia

20.05.2003 r. wraz za cznikami i dyskietk ,

12) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP w Poznaniu znak PG-I-KM-

0168-10/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz z za czni-

kami i dyskietk ,

13) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP z siedzib  w Radomiu znak

D-1548/1357/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za-

cznikami,

14) pismo Naczelnika Wydzia u Dochodzeniowo- led-

czego KWP w Szczecinie znak DA-II-5506-365

z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami i dys-

kietk ,

15) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP we Wrocawiu znak G-5428/20-/03

z dnia 19.05.2003 r. wraz z za cznikami i dyskietk .

§ 2
Informacje o przyznaniu klauzuli tajno ci doku-

mentom wymienionym w § 1 powsta ym w jednost-

kach organizacyjnych Policji oraz egzemplarzom prze-

kazanym za pismem Zast pcy Dyrektora Biura S u by

Kryminalnej KGP l.dz. Ag-pf-466/03 z dnia

28.05.2003 r. skierowanym do Sekretarza Mi dzyre-

sortowego Centrum do spraw Zwalczania Przest p-

czo ci Zorganizowanej i Mi dzynarodowego Terrory-

zmu nanosi si  zgodnie z wymogami okre lonymi

w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia

5 pa dziernika 2005 r. w sprawie sposobu oznacza-

nia materia ów, umieszczania na nich klauzul tajno-

ci, a tak e zmiany nadanej klauzuli tajno ci (Dz. U.

Nr 205, poz. 1969).

§ 3
Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Komendant G ówny Policji

Marek Bie kowski
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DECYZJA NR 657 KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 listopada 2006 r.

w sprawie wprowadzenia w ycie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów i pracowników Policji z j zyka 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 pó n. zm.1)) postanawia si , co nast puje:

§ 1
Wprowadza si  w ycie „Program kursu dosko-

nalenia zawodowego dla policjantów i pracowników

                                                          

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y

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 poz. 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,

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 j zyka angielskiego – poziom III”, stanowi -

cy za cznik do decyzji.

§ 2
Realizacj  programu, o którym mowa w § 1,

powierza si  Wy szej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Traci moc decyzja nr 298 Komendanta G ówne-

go Policji z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wpro-

wadzenia programu kursu doskonalenia zawodowe-

go dla policjantów i pracowników Policji z j zyka

angielskiego – poziom III.

§ 4
Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Komendant G ówny Policji

Marek Bie kowski

Program kursu, stanowi cy za cznik do decyzji, do wgl du w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura

Prawnego KGP.
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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 pa dziernika 2006 r.

o sprostowaniu b du

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca

2000 r. o og aszaniu aktów normatywnych i niektó-

rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r.

Nr 190, poz. 1606 z pó n. zm.1)) w zarz dzeniu

nr 953 Komendanta G ównego Policji z dnia 18 pa -

dziernika 2006 r. zmieniaj cym zarz dzenie w sprawie

szczegó owych zasad organizacji i zakresu dzia ania

komend, komisariatów i innych jednostek organizacyj-

nych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 90) w pkt 8

w zakresie § 13 ust. 1 pkt 2 zamiast wyrazów:

                                                          

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y

og oszone w Dz. U. Z 2005 r. Nr 267, poz. 2253 oraz

z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145,

poz. 1050.

„2) w komendzie wojewódzkiej Policji – jako:

wydzia , (inspektorat, laboratorium), sekcj ,

izb  dziecka, referat, ogniwo, sekcj  mu-

zyczn , kancelari  tajn , zespó , podzespó

i stanowisko samodzielne:”

powinny by  wyrazy:

„2) w komendzie wojewódzkiej Policji – jako:

wydzia  (inspektorat, laboratorium), sekcj ,

izb  dziecka, referat, ogniwo, orkiestr ,

sekcj  muzyczn , kancelari  tajn , zespó ,

podzespó  i stanowisko samodzielne;”.

Komendant G ówny Policji

Marek Bie kowski
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Wykaz aktów prawnych
Komendanta G ównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urz dowym
Komendy G ównej Policji nr 16

1. Zarz dzenie nr 977/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

2. Zarz dzenie nr 978/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

3. Zarz dzenie nr 979/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

4. Zarz dzenie nr 980/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

5. Zarz dzenie nr 981/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

6. Zarz dzenie nr 982/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

7. Zarz dzenie nr 983/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjne.

8. Zarz dzenie nr 984/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

9. Zarz dzenie nr 985/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

10. Zarz dzenie nr 986/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

11. Zarz dzenie nr 987/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

12. Zarz dzenie nr 988/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjne.

13. Zarz dzenie nr 989/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

14. Zarz dzenie nr 990/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

15. Zarz dzenie nr 991/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

16. Zarz dzenie nr 992/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

17. Zarz dzenie nr 993/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

18. Zarz dzenie nr 994/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

19. Zarz dzenie nr 995/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjne.

20. Zarz dzenie nr 996/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

21. Zarz dzenie nr 997/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

22. Zarz dzenie nr 998/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.
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23. Zarz dzenie nr 999/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

24. Zarz dzenie nr 1000/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

25. Zarz dzenie nr 1001/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

26. Zarz dzenie nr 1002/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

27. Zarz dzenie nr 1003/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów ope-

racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.

28. Zarz dzenie nr 1004/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie powo-

ania komisji do zniszczenia materia ów operacyj-

nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli

operacyjnej.

29. Zarz dzenie nr 1005/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie powo-

ania komisji do zniszczenia materia ów operacyj-

nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli

operacyjnej.

30. Zarz dzenie nr 1006/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

31. Zarz dzenie nr 1007/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

32. Zarz dzenie nr 1008/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

33. Zarz dzenie nr 1009/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

34. Zarz dzenie nr 1010/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

35. Zarz dzenie nr 1011/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

36. Zarz dzenie nr 1012/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

37. Zarz dzenie nr 1013/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

38. Zarz dzenie nr 1014/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

39. Zarz dzenie nr 1015/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

40. Zarz dzenie nr 1016/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

41. Zarz dzenie nr 1017/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

42. Zarz dzenie nr 1018/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

43. Zarz dzenie nr 1019/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 13 listopada 2006 r. w spra-

wie powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

44. Zarz dzenie nr 1020/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 13 listopada 2006 r. w spra-

wie powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.

45. Zarz dzenie nr 1021/2006 Komendanta G ów-

nego Policji z dnia 13 listopada 2006 r. w spra-

wie powo ania komisji do zniszczenia materia ów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-

nia kontroli operacyjnej.
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46. Zarz dzenie nr 1022/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji do zniszczenia materia ów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-

troli operacyjnej.

47. Zarz dzenie nr 1023/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji do zniszczenia materia ów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-

troli operacyjnej.

48. Zarz dzenie nr 1024/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji do zniszczenia materia ów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-

troli operacyjnej.

49. Zarz dzenie nr 1025/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji do zniszczenia materia ów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-

troli operacyjnej.

50. Zarz dzenie nr 1026/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji do zniszczenia materia ów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-

troli operacyjnej.

51. Zarz dzenie nr 1027/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji do zniszczenia materia ów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-

troli operacyjnej.

52. Zarz dzenie nr 1028/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji do zniszczenia materia ów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-

troli operacyjnej.

53. Decyzja nr 598/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 25 pa dziernika   2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 193/B iI/06/UM.

54. Decyzja nr 599/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 191/Ctr/06/JUK.

55. Decyzja nr 600/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 188/Ckt/06/MSz.

56. Decyzja nr 601/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 192/Cmt/06/EMi.

57. Decyzja nr 602/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 194/Cam/06/JUK.

58. Decyzja nr 603/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 189/Cmt/06/IJ.

59. Decyzja nr 604/2006 Komendanta G ównego Policji

z dnia 26 pa dziernika 2006 r. w sprawie powoania

komisji do post powania nr 195/B iI/06/JG.

60. Decyzja nr 605/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 26 pa dziernika  2006  r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 197/Cmt/06/IJ.

61. Decyzja nr 606/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 26 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 196/Cam/06/MZ

62. Decyzja nr 607/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 26 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 199/Cmt/06/EM.

63. Decyzja nr 608z/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 27 pa dziernika 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawie powo ania grupy operacyjno-

- ledczej.

64. Decyzja nr 609z/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 27 pa dziernika 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawie powo ania grupy operacyjno-

- ledczej.

65. Decyzja nr 610z/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 27 pa dziernika 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawie powo ania grupy operacyjno-

- ledczej.

66. Decyzja nr 611/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 27 pa dziernika 2006 r. zmieniaj ca de-

cyzj  w sprawie grupy operacyjno-procesowej.

67. Decyzja nr 612/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 27 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania Zespo u do opracowania zasad kategory-

zacji jednostek organizacyjnych Policji.

68. Decyzja nr 613/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 27 pa dziernika 2006 r. w sprawie prze-

prowadzenia pe nej inwentaryzacji okresowej rod-

ków trwa ych w grupie czwartej, K T metod  spi-

su z natury w komórkach organizacyjnych Komen-

dy G ównej Policji.

69. Decyzja nr 614/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 30 pa dziernika 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 198/Cmt/06/JC.

70. Decyzja nr 616/2006 2006 r. w sprawie upowa -

nienia nadinsp. Waldemara Jarczewskiego do za a-

twiania w imieniu Komendanta G ównego Policji

spraw dyscyplinarnych policjantów w tym zakresie.

71. Decyzja nr 617z/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie powo-

ania grupy operacyjno-procesowej.

72. Decyzja nr 618/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 200/Ckt/06JM.

73. Decyzja nr 619/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie po-
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wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 201/Ckt/06/JM.

74. Decyzja nr 620/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 202/Ckt/06/EM.

75. Decyzja nr 621/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 203/Ckt/06/EM.

76. Decyzja nr 622/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 204/B iL/06/IJ.

77. Decyzja nr 623/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania zespo u do opracowania koncepcji do-

stosowania Systemu Meldunku Informatycznego

do przetwarzania informacji z przeprowadzonych

form pracy operacyjnej.

78. Decyzja nr 624/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie powo ania

komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.

79. Decyzja nr 625/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie

upowa nienia do wydawania decyzji oraz za a-

twiania niektórych innych spraw w zakresie go-

spodarki mieszkaniowej.

80. Decyzja nr 626/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie prze-

prowadzenia post powania kwalifikacyjnego w

stosunku do kandydatów na prowadz cych bada-

nia psychofizyczne, o których mowa w art. 35a

ustawy o Policji.

81. Decyzja nr 627/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie sk adania

o wiadcze  woli w imieniu Komendanta G ównego

Policji w sprawach cywilnoprawnych.

82. Decyzja nr 628/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniaj ca de-

cyzj  w sprawie udzielenia upowa nienia do re-

alizacji niektórych zada  w zakresie gospodaro-

wania sk adnikami maj tku ruchomego powie-

rzonego Komendzie G ównej Policji.

83. Decyzja nr 629/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie roz-

wi zania grupy operacyjno- ledczej.

84. Decyzja nr 630/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania Pe nomocnika Komendanta G ównego

Policji do spraw planowania i realizacji wsparcia

pa stwa-gospodarza (HNS).

85. Decyzja nr 631/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania zespo u do opracowania programu kursu

doskonalenia zawodowego organizowanego cen-

tralnie dla policjantów s u by prewencyjnej wy-

konuj cych zadania s u bowe na wodach.

86. Decyzja nr 632/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 213/Ckt/06/BG.

87. Decyzja nr 633/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 211/B iI/06/HC.

88. Decyzja nr 634/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 208/Cog/06/GB/SCH/06.01.01.05.02.

89. Decyzja nr 635/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 209/Cog/06/GB/SCH/06.01.01.05.01.

90. Decyzja nr 636/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 210/Cog/06/GB/SCH/06.01.01.05.03.

91. Decyzja nr 637/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 206/Ckt/06/EJ.

92. Decyzja nr 638/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 214/Cmt/06/IJ.

93. Decyzja nr 639/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie po-

wo ania komisji przetargowej do post powania

nr 207/B iI/06/UM.

94. Decyzja nr 640/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie

planowania i udzielania zamówie  publicznych

w Komendzie G ównej Policji.

95. Decyzja nr 641/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania w Komendzie G ównej Policji Koordy-

natora dzia a  Policji zwi zanych z wdra aniem

Krajowego Programu Bezpiecze stwa Ruchu

Drogowego na lata 2005-2007-2013 „GAMBIT

– 2005”.

96. Decyzja nr 642/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania zespo u programowego do opracowa-

nia programu kursu doskonalenia zawodowego

dla policjantów ruchu drogowego.

97. Decyzja nr 643/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania zespo u do opracowania projektu

rozwi za  prawnych umo liwiaj cych stosowa-

nia proaktywnej metody weryfikowania uczci-

wo ci kadr Policji.

98. Decyzja nr 644/2006 Komendanta G ównego Po-

licji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie prze-

prowadzenia pe nej inwentaryzacji okresowej.
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99. Decyzja nr 645/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  nr 613/2006 KGP z dnia 27 pa dzier-

nika 2006 r. w sprawie przeprowadzenia pe nej

inwentaryzacji rodków trwa ych w zakresie

grupy IV K T, metod  spisu z natury, w ko-

mórkach organizacyjnych Komendy G ównej

Policji.

100. Decyzja nr 646z/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania grupy operacyjno-procesowej.

101. Decyzja nr 647z/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawach powo ania grupy opera-

cyjno- ledczej.

102. Decyzja nr 648z/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawie powo ania grupy operacyj-

no- ledczej.

103. Decyzja nr 650/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawie udzielenia pe nomocnictw

do zawierania umów w imieniu Komendanta

G ównego Policji oraz trybu post powania

w tych sprawach.

104. Decyzja nr 651/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania zespo u do opracowania polityki

bezpiecze stwa i instrukcji zarz dzania syste-

mem informatycznym s u cym do przetwarza-

nia danych osobowych w bazie danych DNA

oraz przygotowania zg oszenia tego zbioru do

rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych

Osobowych.

105. Decyzja nr 652/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji przetargowej do post powa-

nia nr 215/Cam/06/JUK.

106. Decyzja nr 653/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawie upowa nienia Dyrektora

oraz Zast pcy dyrektora Gabinetu Komendanta

G ównego Policji do za atwienia niektórych

spraw zwi zanych z zagranicznymi podró ami

s u bowymi policjantów i pracowników Policji.

107. Decyzja nr 656/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji przetargowej do post powa-

nia nr 217/B iI/06/Emi.

108. Decyzja nr 658/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniaj ca

decyzj  w sprawie powo ania przedstawicieli

Komendanta G ównego Policji w Komitecie Ste-

ruj cym, o którym mowa w umowie

nr 46/B iI/MK/SCH/05.01.01.05.

109. Decyzja nr 659/2006 Komendanta G ównego Poli-

cji z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie powoania

zespou do oceny produktów wytwarzanych przez

firm  S& T Services w ramach realizacji umowy

nr 46/B iI/05/MK/SCH/05.01.01.04.

110. Decyzja nr 660/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania Pe nomocnika do spraw ucywilniania

stanowisk policyjnych.

111. Decyzja nr 661/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie

upowa nienia nadinsp. Waldemara Jarczew-

skiego do za atwiania w imieniu Komendanta

G ównego Policji spraw dyscyplinarnych poli-

cjantów w pe nym zakresie.

112. Decyzja nr 662/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji przetargowej do post powa-

nia nr 216/Cmt/06/MM.

113. Decyzja nr 663/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania komisji przetargowej do post powa-

nia nr 219/Cm/06/IJ.

114. Decyzja nr 664/2006 Komendanta G ównego

Policji z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie

powo ania grupy dochodzeniowo- ledczej.
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