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Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego
Komendy Głównej Policji

Rok 2006 (numery od 1 do 17, poz. od 1 do 106)

Warszawa, dnia 15 marca 2007 r.

B

Bazy danych

Nr 1, poz. 2
Wykonywanie przez policjantów zadań związanych
z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje
o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego
(Patrz: zadania Policji)

Broń

Nr 10, poz. 57
Prowadzenie rejestru „Broń”
(Patrz: rejestry, uzbrojenie)

Nr 17, poz. 99
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji pistoletów ma-
szynowych UMP
(Patrz: uzbrojenie)

D

Dni wolne, dni pracy

Nr 7, poz. 39
Ustalenie 2 maja 2006 roku, 16 czerwca 2006 roku
oraz 14 sierpnia 2006 roku dniami wolnymi od służby

Nr 7, poz. 40
Wyznaczenie pracownikom Komendy Głównej Policji
dni pracy w związku z wystąpieniem w miesiącu
maju oraz grudniu 2006 roku dwóch świąt przypa-
dających w innym dniu niż niedziela w tygodniu
obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli

E

Egzaminy

Nr 6, poz. 27
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla poli-
cjantów – kandydatów do służby w XI rotacji Jed-
nostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), przewidywa-
nej do udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
w okresie od czerwca do grudnia 2006 r.
(Patrz: służba)

F

Finanse

Nr 4, poz. 12
Planowanie środków finansowych na eksploatację
w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2006 r.
(Patrz: pojazdy Policji)

Nr 5, poz. 18
Realizacja w Komendzie Głównej Policji niektórych
zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospo-
darki finansowej jednostki

Nr 11, poz. 73
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2006 r.
(Patrz: obwieszczenie, uposażenie)

Fundusz operacyjny

Nr 4, poz. 16
Udzielenie upoważnienia do powierzania wartości
pieniężnych funduszu operacyjnego oraz tryb postę-
powania w tym zakresie
(Patrz: upoważnienia)

I

Informacja

Nr 4, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy
prawnej i informacji prawnej
(Patrz: legislacja, pomoc prawna, zadania Policji)

Nr 4, poz. 11
Obowiązek przekazywania informacji o uzasadnio-
nych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa
przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektó-
rych zdarzeniach z ich udziałem

Nr 5, poz. 21
Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych
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K

Kancelaria tajna

Nr 1, poz. 3
Szczególny sposób organizacji kancelarii tajnych,
stosowanie środków ochrony fizycznej oraz obieg
informacji niejawnych w jednostkach i komórkach
organizacyjnych Policji

Nr 12, poz. 74
Zmiana zarządzenia w sprawie szczególnego sposobu
organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków
ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych
w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji

Klauzula tajności

Nr 10, poz. 62
Obniżenie klauzuli „ściśle tajne” do klauzuli „poufne” na
wymienionych w decyzji „meldunkach informacyjnych”
komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji

Nr 16, poz. 96
Przyznanie klauzuli tajności dokumentom wytworzonym
w jednostkach organizacyjnych Policji w 2003 r., zgro-
madzonym w teczce archiwalnej sygn. arch. PF-793/1
T 53/03 „Wykrywanie i zwalczanie przestępstw gospo-
darczych. Przestępstwa związane z węglem” przecho-
wywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Nr 17, poz. 101
Zniesienie klauzuli tajności na dokumentach stanowią-
cych ewidencję archiwalną Głównego Archiwum Policji

Nr 17, poz. 103
Zniesienie lub zmiana klauzuli tajności dokumentów
służby kryminalnej byłej Milicji Obywatelskiej wytwo-
rzonych przed dniem 10 maja 1990 r.

Komendy, komisariaty i inne jednostki Policji

Nr 2, poz. 8
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Nr 12, poz. 75
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Nr 15, poz. 90
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 15, poz. 91
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych

Nr 12, poz. 78
Przekazywanie i zasady korzystania przez policjantów
oraz pracowników Policji z zasobów informacyjnych
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Krajowy System Informacyjny Policji

Nr 17, poz. 106
Funkcjonowanie centralnych zbiorów danych tworzą-
cych Krajowy System Informacyjny Policji

Księga Pamięci

Nr 11, poz. 69
Ustanowienie „Księgi Pamięci” i „Tablicy Pamięci”
oraz określenie trybu wyróżnienia wpisem do Księgi
Pamięci i umieszczeniem na Tablicy Pamięci
(Patrz: Tablica Pamięci)

L

Legislacja

Nr 4, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy
prawnej i informacji prawnej
(Patrz: informacja prawna, pomoc prawna, zadania
Policji)

Lotnictwo Policji

Nr 1, poz. 7
Zmiana decyzji w sprawie ustalania stawek odpłatno-
ści za używanie statków powietrznych lotnictwa
policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych

Nr 11, poz. 66
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji

N

Normy wyposażenia

Nr 8, poz. 42
Normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyj-
nych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: sprzęt transportowy)
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Nr 15, poz. 89
Normy wyposażenia jednostek i komórek organiza-
cyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinforma-
tyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i użytkowania

Numery taktyczne

Nr 12, poz. 77
Zasady i sposób oznaczania numerami taktycznymi
uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek
organizacyjnych Policji, zasady prowadzenia ewidencji
numerów taktycznych oraz zasady eksploatacji i dostę-
pu do systemu ewidencji numerów taktycznych
(Patrz: pojazdy Policji)

O

Obwieszczenie

Nr 6, poz. 37
Sprostowanie błędu

Nr 11, poz. 73
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2006 r.
(Patrz: finanse, uposażenie)

Nr 13, poz. 84
Sprostowanie błędu

Nr 16, poz. 98
Sprostowanie błędu

Ochrona przeciwpożarowa

Nr 11, poz. 68
Ochrona przeciwpożarowa w jednostkach organiza-
cyjnych Policji

Oddziały, pododdziały Policji

Nr 1, poz. 1
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania nieetatowych podod-
działów i oddziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 9, poz. 49
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływa-
nych w 2006 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)

Nr 10, poz. 60
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów prewen-
cji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 14, poz. 88
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów prewen-
cji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 17, poz. 100
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów prewen-
cji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 17, poz. 102
Poborowi powoływani w 2007 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji i samo-
dzielnych pododdziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)

Okulary ochronne

Nr 9, poz. 51
Zmiana decyzji w sprawie zaopatrywania w okulary
ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowi-
skach wyposażonych w monitory ekranowe

Organizacja

Nr 2, poz. 8
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 12, poz. 75
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Nr 15, poz. 90
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 15, poz. 91
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
regulaminy)

Orzecznictwo lekarskie w Policji

Nr 9, poz. 53
Zmiana wytycznych w sprawie orzecznictwa lekar-
skiego w Policji
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P

Pilotażowy system oceny

Nr 7, poz. 41
Wprowadzenie pilotażowego systemu oceny efek-
tywności i skuteczności komend wojewódzkich Policji

Planowanie

Nr 9, poz. 48
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania i spra-
wozdawczości w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)

Nr 12, poz. 76
Uchylenie zarządzenia w sprawie planowania i spra-
wozdawczości w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)

Poczta specjalna

Nr 17, poz. 105
Działanie poczty specjalnej w jednostkach i komór-
kach organizacyjnych Policji

Podział zadań

Nr 4, poz. 14
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 5, poz. 23
Podział zadań między zastępców Komendanta Głów-
nego Policji oraz upoważnienia do podejmowania
decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 8, poz. 44
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 8, poz. 46
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań między
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 11, poz. 71
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-

ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Pojazdy Policji

(Patrz: sprzęt transportowy)

Nr 4, poz. 12
Planowanie środków finansowych na eksploatację
w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2006 r.
(Patrz: finanse)

Nr 12, poz. 77
Zasady i sposób oznaczania numerami taktycznymi
uprzywilejowanych oznakowanych pojazdów jednostek
organizacyjnych Policji, zasady prowadzenia ewidencji
numerów taktycznych oraz zasady eksploatacji i dostę-
pu do systemu ewidencji numerów taktycznych
(Patrz: numery taktyczne)

Pomoc prawna

Nr 4, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy
prawnej i informacji prawnej
(Patrz: legislacja, informacja prawna, zadania Policji)

Postępowanie Policji

Nr 4, poz. 17
Postępowanie policjantów wobec uczestników ruchu
drogowego korzystających z immunitetów i przywi-
lejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzy-
stających z immunitetów krajowych

Prewencja

Nr 1, poz. 1
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania nieetatowych podod-
działów i oddziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 9, poz. 49
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych
w 2006 r. do odbycia służby kandydackiej w oddzia-
łach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)

Nr 10, poz. 60
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów prewen-
cji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 14, poz. 88
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów prewen-
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cji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 17, poz. 100
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów pre-
wencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji
Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 17, poz. 102
Poborowi powoływani w 2007 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji i samo-
dzielnych pododdziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)

Profilaktyka

Nr 9, poz. 50
Zmiana decyzji w sprawie profilaktycznej opieki zdro-
wotnej w Policji

R

Regulaminy

Nr 2, poz. 8
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Nr 12, poz. 75
Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Nr 15, poz. 91
Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji,
organizacja)

Rejestry

Nr 10, poz. 57
Prowadzenie rejestru „Broń”
(Patrz: broń, uzbrojenie)

Nr 10, poz. 58
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru „Li-
cencja”

Rezerwa kadrowa

Nr 5, poz. 20
Uchylenie decyzji w sprawie tworzenia w Policji re-
zerwy kadrowej na stanowiska kierownicze

S

Służba

Nr 4, poz. 13
Wprowadzenie kryteriów oceny sprawności fizycznej
poborowych ubiegających się o przyjęcie do służby
w oddziałach prewencji Policji

Nr 5, poz. 19
Wprowadzenie zasad przeprowadzania wywiadu zor-
ganizowanego wobec osób ubiegających się o przy-
jęcie do służby w Policji

Nr 5, poz. 22
Wprowadzenie kryteriów oceny sprawności fizycznej
osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Nr 6, poz. 27
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla poli-
cjantów – kandydatów do służby w XI rotacji Jednostki
Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), przewidywanej do
udziału w Tymczasowej Misji Administracyjnej Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w okresie od
czerwca do grudnia 2006 r.
(Patrz: egzaminy)

Nr 6, poz. 30
Kryteria oceny sprawności fizycznej poborowych
ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji

Nr 6, poz. 36
Wprowadzenie zintegrowanego systemu organizacji
i dyslokacji służby oraz koordynacji działań zewnętrz-
nych o charakterze prewencyjnym

Nr 8, poz. 43
Zmiana zarządzenia w sprawie powołania oraz okre-
ślenia organizacji, zakresu działania i właściwości
terytorialnej służby śledczej

Nr 9, poz. 47
Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu pełnienia
służby na drogach przez policjantów

Nr 9, poz. 49
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływa-
nych w 2006 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)

Nr 10, poz. 64
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia zintegro-
wanego systemu organizacji i dyslokacji służby oraz
koordynacji działań zewnętrznych o charakterze pre-
wencyjnym
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Nr 17, poz. 102
Poborowi powoływani w 2007 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji i samo-
dzielnych pododdziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)

Sprawozdawczość

Nr 9, poz. 48
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania i spra-
wozdawczości w Policji
(Patrz: planowanie)

Nr 12, poz. 76
Uchylenie zarządzenia w sprawie planowania i spra-
wozdawczości w Policji
(Patrz: planowanie)

Sprzęt transportowy

(Patrz: pojazdy Policji)

Nr 8, poz. 42
Normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyj-
nych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy
(Patrz: normy wyposażenia)

Strzelnice

Nr 17, poz. 104
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać poli-
cyjne strzelnice ćwiczebne

Szkolnictwo

Nr 1, poz. 4
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego
podstawowego

Nr 1, poz. 5
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego dla
absolwentów szkół wyższych – I stopień z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi

Nr 1, poz. 6
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
kursu specjalistycznego w zakresie taktyki i technik
interwencji oraz posługiwania się pałką typu „Tonfa”

Nr 3, poz. 9
Szkolenie strzeleckie policjantów

Nr 6, poz. 26
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego pod-
stawowego policjantów – część profilowana ruch dro-
gowy realizowanego w systemie eksternistycznym

Nr 6, poz. 31
Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów
szkół wyższych w specjalności kryminalnej prowa-
dzonego w systemie zaocznym

Nr 6, poz. 32
Wprowadzenie programu szkolenia dla absolwentów
szkół wyższych w specjalności prewencyjnej prowa-
dzonego w systemie zaocznym

Nr 6, poz. 33
Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego
z zakresu ruchu drogowego

Nr 7, poz. 38
Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów i pracowników Policji z języ-
ka angielskiego – poziom II

Nr 8, poz. 45
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego
podstawowego dla policjantów, którzy odbyli służbę
kandydacką

Nr 9, poz. 52
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów na czas zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Nr 10, poz. 55
Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego pod-
stawowego dla policjantów w służbie kandydackiej

Nr 10, poz. 56
Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów i pracowników Policji z języ-
ka angielskiego – poziom III

Nr 10, poz. 59
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia zawodowego podstawowego dla policjan-
tów – etap nauki w jednostce szkoleniowej Policji

Nr 10, poz. 61
Wprowadzenie programu doskonalenia zawodowego
w zakresie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej
w warunkach działań specjalnych

Nr 10, poz. 63
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalno-
ści dyżurny jednostki Policji prowadzonego w syste-
mie eksternistycznym

Nr 11, poz. 70
Zamiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
kursu w ramach doskonalenia zawodowego dla poli-
cjantów w zakresie języka angielskiego
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Nr 11, poz. 72
Wprowadzenie programu szkolenia śmigłowcowego
pilotów oraz personelu technicznego Lotnictwa Policji

Nr 13, poz. 79
Wprowadzenie programu dla kandydatów na ekspertów
kryminalistyki w laboratoriach kryminalistycznych Policji,
realizowanego w ramach doskonalenia zawodowego

Nr 13, poz. 80
Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów kwalifikowanych do służby
w komórkach organizacyjnych do spraw werbunków

Nr 13, poz. 81
Wprowadzenie w życie programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów i pracowników Policji
z języka angielskiego – poziom II

Nr 13, poz. 82
Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów i pracowników Policji z języ-
ka angielskiego – poziom IV

Nr 14, poz. 85
Wprowadzenie w życie programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów i pracowników Policji
z języka angielskiego – poziom I

Nr 14, poz. 86
Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawodowe-
go dla policjantów – przewodników psów patrolowych

Nr 14, poz. 87
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia zawodowego podstawowego dla policjan-
tów w służbie kandydackiej

Nr 15, poz. 92
Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawo-
dowego dla policjantów wszystkich rodzajów służb
w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego

Nr 15, poz. 93
Wprowadzenie programu kursu dla policjantów ruchu
drogowego w zakresie kierowania motocyklem służ-
bowym, realizowanego w ramach doskonalenia za-
wodowego

Nr 16, poz. 94
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
kursu w ramach doskonalenia zawodowego dla poli-
cjantów w zakresie języka angielskiego

Nr 16, poz. 95
Zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia pro-
gramu szkolenia zawodowego podstawowego

Nr 16, poz. 97
Wprowadzenie w życie programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów i pracowników Policji
z języka angielskiego – poziom III

T

Tablica Pamięci

Nr 11, poz. 69
Ustanowienie „Księgi Pamięci” i „Tablicy Pamięci”
oraz określenie trybu wyróżnienia wpisem do Księgi
Pamięci i umieszczeniem na Tablicy Pamięci
(Patrz: Księga Pamięci)

Turnusy

Nr 9, poz. 54
Zmiana wytycznych w sprawie zasad nabywania
i gospodarowania miejscami na turnusach profilak-
tyczno-rehabilitacyjnych i turnusach anstystresowych
w jednostkach organizacyjnych Policji

U

Umiejętności zawodowe policjantów

Nr 6, poz. 35
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich kon-
kursów wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów

Uposażenie

Nr 11, poz. 73
Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w mie-
siącu czerwcu 2006 r.
(Patrz: finanse, obwieszczenie)

Upoważnienia

Nr 4, poz. 14
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 4, poz. 16
Udzielenie upoważnienia do powierzania wartości
pieniężnych funduszu operacyjnego oraz tryb postę-
powania w tym zakresie
(Patrz: fundusz operacyjny)

Nr 5, poz. 23
Podział zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnienia do podejmowa-
nia decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)
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Nr 8, poz. 44
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 8, poz. 46
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań między
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upo-
ważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komen-
danta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Nr 10, poz. 65
Upoważnienie do podejmowania decyzji o skierowaniu
do działań pododdziału antyterrorystycznego, a także
komórki minersko-pirotechnicznej poza obszarem wy-
konywania zadań oraz upoważnienie do koordynowania
działań w ramach operacji lub akcji antyterrorystycznej
przekraczającej swym zasięgiem obszar województwa

Nr 11, poz. 71
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań pomiędzy
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważ-
nień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta
Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)

Uzbrojenie

Nr 10, poz. 57
Prowadzenie rejestru „Broń”
(Patrz: broń, rejestry)

Nr 17, poz. 99
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji pistoletów maszy-
nowych UMP
(Patrz: broń)

Z

Zadania Policji

Nr 1, poz. 2
Wykonywanie przez policjantów zadań związanych
z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje
o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego
(Patrz: bazy danych)

Nr 4, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy
prawnej i informacji prawnej
(Patrz: legislacja, pomoc prawna, informacja prawna)

Nr 13, poz. 83
Zasady organizacji i tryb wykonywania przez Policję
zadań związanych z przejazdami uczestników imprez,
uroczystości i zgromadzeń

Zagrożenia terrorystyczne

Nr 6, poz. 25
Wprowadzenie stopnia gotowości Policji do przeciw-
działania zagrożeniom terrorystycznym

Zaopatrzenie

Nr 4, poz. 15
Zaopatrywanie – w 2006 roku jednostek Policji w sprzęt,
materiały i usługi – realizowane ze środków budżetowych

Nr 6, poz. 29
Zmiana decyzji w sprawie zaopatrywania – w 2006
roku jednostek Policji w sprzęt, materiały i usługi –
realizowanego ze środków budżetowych

Zwalczanie przestępstw korupcyjnych

Nr 6, poz. 34
Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia obowiązku
informowania Centralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji o niektórych czynnościach operacyjno-
-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, wykony-
wanych w zakresie zwalczania przestępstw korupcyjnych
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