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2
ZARZĄDZENIE NR 1066 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 grudnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek,
komórek organizacyjnych Policji i policjantów

oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58
z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji

z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm
wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Poli-
cji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przy-
znawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70,
z 2003 r. Nr 5, poz. 14, Nr 13, poz. 69, Nr 20, poz. 106
oraz z 2005 r. Nr 15, poz. 106 i Nr 19, poz.126),
w załączniku nr 2 do zarządzenia wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) po zestawie nr 1 dodaje się zestaw nr 1a w brzmie-

niu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia;

2) w zestawie 5:
a) lit. b otrzymuje brzmienie określone w załączni-

ku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
b) dodaje się lit. ł – p w brzmieniu określonym

w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz.185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176,
poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844,
Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210,
poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179,
poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277,
poz. 2742, 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 150,
poz.1122.

3) w zestawie nr 10 dodaje się lit. c w brzmieniu:

na ambulans kryminalistyczny

1. Namiot
oględzinowy szt. wg

potrzeb d.z. (5)

4) zestaw nr 12 otrzymuje brzmienie określone w za-
łączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) w zestawie nr 15:
a) tytuł zestawu otrzymuje brzmienie:

„dla policjantów Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji i Biura Spraw We-
wnętrznych Komendy Głównej Policji”,

b) w uwadze nr 2 zdanie wstępne otrzymuje brz-
mienie:
„Dla policjantów Centralnego Biura Śledczego
KGP i Biura Spraw Wewnętrznych KGP w ra-
mach należności w lit. a:”,

c) dodaje się uwagę nr 4 w brzmieniu:
„4. Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych KGP
są zaopatrywani w przedmioty wymienione
w lit. a według potrzeb, stosownie do charak-
teru wykonywanych czynności służbowych.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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Załączniki do Zarządzenia nr 1066
Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 grudnia 2006 r.

Załącznik nr 1

Zestaw  nr 1a

dla policjantów biorących udział w działaniach związanych z likwidacją
nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki

L.p. Przedmiot Jednostka
miary Ilość Okres

używalności
w latach

Uwagi

1 2 3 4 5 6

1. Kombinezon ochronny szt. wg
potrzeb

jednorazo-
wego użytku

antybakteryjny, pyłoszczelny, niepalny,
mający zastosowanie przy pracach z che-
mikaliami; posiadający powłokę z laminatu;
przepuszczający powietrze; szwy oklejo-
ne taśmą odporną na chemikalia

2.
Ubranie ochronne (uni-
form z napisami POLI-
CJA) letnie i zimowe

kpl. 1 d.z. przed rozpoczęciem oględzin, na ubranie
należy nałożyć kombinezon jednorazowy

3. Maska pełnotwarzowa szt. 1 d.z.
z dużą szybą oraz możliwością szybkiego
łączenia elementów oczyszczających z
maską za pomocą zaczepu bagnetowego

4. Filtropochłaniacz kpl. 1 d.z.

klasy P3 SL (zabezpieczający przed parami
organicznymi, gazami nieorganicznymi,
gazami kwaśnymi, amoniakiem i pochod-
nymi oraz cząstkami stałymi i płynnymi –
pyły, mgły, dymy, bakterie i wirusy)

5. Półmaska szt. 1 d.z. wielokrotnego użycia, z wymiennym fil-
trem (do pracy w warunkach zapylenia)

6. Filtr p/pyłowy kpl. 1 d.z. klasy P3 SL

7. Gogle ochronne szt. 1 d.z. przeciwpyłowe, przeciwodpryskowe, nie-
zaparowujące

8.
Aparat z zespołem
nadmuchowo-filtrującym
(nasobny)

kpl. wg po-
trzeb d.z.

komplet: nagłowie, wąż oddechowy,
sprzęt oczyszczający z filtrami (zabez-
pieczającymi przed pyłem, gazami/parami
oraz kombinacjami tych zagrożeń) oraz
dodatkowym wyposażeniem

9. Rękawice ochronne
neoprenowe para 1 d.z.

odporne na działanie substancji żrących;
flokowane, zapewniające dobrą chwyt-
ność

10. Osłona na buty para wg po-
trzeb

jednorazo-
wego użytku z włókniny TYCHEM, z podeszwą

11. Rękawiczki lateksowe para wg po-
trzeb

jednorazo-
wego użytku

do zabezpieczania chemicznych śladów
krym.
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Załącznik nr 2

L.p. Przedmiot Jednostka
miary Ilość Okres

używalności
w latach

Uwagi

1 2 3 4 5 6

b/  dla policjantów – obsługi łodzi motorowych

1. Kurtka nieprzemakalna marynarza szt. 1 d.z./4/

2. Spodnie nieprzemakalne marynarza szt. 1 d.z./4/

3. Czepek pływacki szt. 1 d.z./1/

4. Płetwy pływackie para 1 d.z./2/

5. Maseczka do nurkowania szt. 1 d.z./2/

6. Fartuch ochronny lub
ubranie robocze szt. 1 d.z./2/

7. Okulary przeciwsłoneczne szt. 1 d.z./2/

8. Fartuch gumowy szt. 1 d.z./4/

9. Rękawice gumowe para 4 d.z./1/

10. Buty gumowe lub półbuty szturmowe para 1 d.z./2/

11. Buty gumowe do bioder para 1 d.z./4/

12. Pokrowiec biały na czapkę szt. 2 1

13. Koszulka dziana z krótkim rękawem szt. 4 2

14. Spodnie krótkie szt. 1 2 do użyt. na łodzi

15. Czapka dziana szt. 1 d.z./3/

16. Ubranie żeglarskie dwuczęściowe kpl. 1 d.z./3/

17. Półbuty sportowe typu „ADIDAS” para 1 d.z./2/

18. Klapki na spodach
przeciwślizgowych para 1 d.z./1/

19. Worek marynarza z kłódką szt. 1 d.z./4/

20. Spiwór wojskowy szt. 1 d.z./4/

21. Kamizelka ostrzegawcza z elementami odblaskowymi szt. 2 d.z./3/

22. Kombinezon specjalny kpl. 1 d.z./4/

23. Kamizelka na oporządzenie szt. 1 d.z./4/

24. Kamizelka pneumatyczna szt. 1 d.z./4/
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Załącznik nr 3

L.p. Przedmiot Jednostka
miary Ilość Okres

używalności
w latach

Uwagi

1 2 3 4 5 6

ł/  dla policjantów Wydziału ds. zabójstw

1. Kamizelka na oporządzenie szt. 1 d.z./3/

2. Kombinezon czarny kpl. 2 2

3. Gogle szturmowe szt. 1 d.z./3/

4. Ochraniacze na łokcie kpl. 1 d.z./3/

5. Ochraniacze na kolana kpl. 1 d.z./3/

6. Buty skoczka para 1 2

7. Kurtka uniwersalna z podpinką kpl. 1 d.z./3/

8. Rękawice 5-palcowe taktyczne para 1 d.z./3/

9. Bielizna specjalna kpl. 2 3

10. Pas brezentowy szt. 1 d.z./3/

11. Kominiarka letnia z kermelu szt. 1 d.z./2/

m/  dla policjantów Wydziału kryminalnego

1. Kamizelka na oporządzenie szt. 1 d.z./3/

2. Kombinezon specjalny kpl. 2 2

3. Gogle szturmowe szt. 1 d.z./3/

4. Ochraniacze na łokcie kpl. 1 d.z./3/

5. Ochraniacze na kolana kpl. 1 d.z./3/

6. Buty specjalne para 1 2

7. Kurtka uniwersalna z podpinką kpl. 1 d.z./3/

8. Rękawice 5-palcowe taktyczne para 1 d.z./3/

9. Bielizna specjalna kpl. 2 3

10. Pas brezentowy szt. 1 d.z./3/

11. Kominiarka letnia z kermelu szt. 1 d.z./2/

n/  dla policjantów Wydziału dw. z przestępczością samochodową

1. Kamizelka na oporządzenie szt. 1 d.z./3/

2. Kombinezon specjalny kpl. 1 2

3. Gogle szturmowe szt. 1 d.z./3/

4. Ochraniacze na łokcie kpl. 1 d.z./3/

5. Ochraniacze na kolana kpl. 1 d.z./3/

6. Buty specjalne para 1 2

7. Kurtka uniwersalna z podpinką kpl. 1 d.z./3/

8. Rękawice 5-palcowe taktyczne para 1 d.z./3/

9. Bielizna specjalna kpl. 2 3

10. Pas brezentowy szt. 1 d.z./3/

11. Kominiarka letnia z kermelu szt. 1 d.z./2/
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o/  dla policjantów Wydziału dw. z terrorem kryminalnym

1. Kamizelka na oporządzenie szt. 1 d.z./3/

2. Kombinezon specjalny kpl. 2 2

3. Gogle szturmowe szt. 1 d.z./3/

4. Ochraniacze na łokcie kpl. 1 d.z./3/

5. Ochraniacze na kolana kpl. 1 d.z./3/

6. Buty specjalne para 1 2

7. Kurtka uniwersalna z podpinką kpl. 1 d.z./3/

8. Rękawice 5-palcowe taktyczne para 1 d.z./3/

9. Bielizna specjalna kpl. 1 3

10. Pas brezentowy szt. 1 d.z./3/

11. Kominiarka letnia z kermelu szt. 1 d.z./2/

p/  dla policjantów Wydziału wywiadowczego

1. Kamizelka na oporządzenie szt. 1 d.z./3/

2. Kombinezon czarny kpl. 2 2

3. Buty skoczka para 1 2

4. Kurtka uniwersalna z podpinką kpl. 1 d.z./3/

5. Rękawice 5-palcowe taktyczne para 1 d.z./3/

6. Bielizna specjalna kpl. 2 3

7. Pas brezentowy szt. 1 d.z./3/

8. Kominiarka letnia z kermelu szt. 1 d.z./2/

9. Rękawice p/bakteryjne MATCH para 1 d.z./2/

Ponadto do użytku zbiorowego:

10. Gogle szturmowe szt. wg potrzeb d.z./3/

11. Ochraniacze na łokcie kpl. wg potrzeb d.z./3/

12. Ochraniacze na kolana kpl. wg potrzeb d.z./3/

13. Karimata szt. wg potrzeb d.z./3/

14. Materac polowo-koszarowy szt. wg potrzeb d.z./5/

15. Śpiwór kpl. wg potrzeb d.z./2/

Do użytku zbiorowego (dotyczy zestawów od 5l do 5o)
1. Kamizelka odblaskowa szt. wg potrzeb 3

2. Ochraniacze słuchu szt. wg potrzeb d.z./3/

3. Tampaxy szt. wg potrzeb jednoraz.
użytku
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Załącznik nr 4

Zestaw nr 12
dla policjantów biorących udział w misjach międzynarodowych sił pokojowych/policyjnych

L.p. Przedmiot J.m. Ilość Okres
używalności Uwagi

1 2 3 4 5 6

a) dla policjanta

1. Czapka letnia czarna szt. 1 na czas udziału w misji
2. Kurtka nieprzemakalna z kamizelką i podpinką z polaru kpl. 1 "
3. Mundur drelichowy czarny kpl. 2 "
4. Kominiarka z wł. trudnopalnych np. nomex szt. 1 " tylko SPU
5. Rękawiczki skórzane zimowe para 1 "
6. Kombinezon jednoczęściowy czarny letni kpl. 1 " tylko SPU
7. Koszulka „polo” z krótkim rękawem (biała lub czarna) szt. 2 "
8. Koszulka czarna z napisem „Policja” szt. 5 "
9. Koszula wyjściowa letnia szt. 2 " eksperci i

10. Krawat szt. 1 " kadra
dowódcza SPU

11. Skarpety antypotne para 4 "
12. Ręcznik frotte szt. 2 "
13. Dres sportowy kpl. 1 "
14. Obuwie sportowe para 1 "
15. Pas główny parciany szt. 1 "
16. Worek marynarza szt. 1 "
17. Zasobnik osobisty szt. 1 "
18. Trzewiki letnie para 1 "
19. Trzewiki skoczka para 1 "
20. Okulary przeciwsłoneczne szt. 1 "
21. Opatrunek osobisty szt. 1 "
22. Emblemat „POLAND” szt. 6 "
23. Niezbędnik kpl. 1 "
24. Manierka szt. 1 " eksperci w
25. Menażka szt. 1 " zależności
26. Pokrowiec na manierkę szt. 1 " od potrzeb
27. Oznaczenie imienne kpl. 1 "
28. Tabliczka tożsamości szt. 1 "

do użytku zbiorowego

1. Kamizelka przeciwuderzeniowa szt. 1 " tylko SPU
(na 100% stanu)

2. Kamizelka na oporządzenie szt. 1 " tylko SPU
(na 100% stanu)

3. Ochraniacze nóg para 1 " tylko SPU
(na 100% stanu)

4. Ochraniacze przedramienia szt. 2 " tylko SPU
(na 100% stanu)

5. Rękawice ochronne para 1 " tylko SPU
(na 100% stanu)

6. Śpiwór szt. 1 Eksperci-100%, SPU-20%

b) dla policjanta pełniącego służbę w warunkach tropikalnych

1. Kapelusz pustynny szt. 2 na czas udziału w misji
2. Mundur pustynny kpl. 2 "
3. Spodenki krótkie pustynne szt. 2 "
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4. Bielizna antypotna kpl. 2 "
5. Buty pustynne para 1 "
6. Moskitiera szt. 1 "

oraz przedmioty wymienione w podzestawie a): lp. 1 – 3;  7 – 12;   15 - 17;  19 - 28

Uwaga: 1. Umundurowanie w kolorze pustynnym wykonane z materiałów przystosowanych do użytkowania w
warunkach tropikalnych.

 2. W zamian trzewików letnich (poz. 18) i trzewików skoczka (poz. 19) można wydać 1 parę trzewi-
ków specjalnych.

3
ZARZĄDZENIE NR 68 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania
danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

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

§ 1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gro-
madzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach
samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP
Nr 14, poz. 74, z późn. zm.2)) w załączniku nr 2
wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A „Przestępstwa z Kodeksu Karnego”

w pozycji 14:
a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) art. 231 § 1 i 3 nadużycie uprawnień
przez funkcjonariusza publicznego .... 516 53”,

b) dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) art. 231 § 2 kwalifikowana postać nad-
użycia uprawnień przez funkcjonariusza pu-
blicznego ...................................... 517 53”;

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 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 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1,
poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116
oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46, Nr 11, poz. 70,
Nr 17, poz. 116 i Nr 19, poz. 127.

2) w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych”:
a) uchyla się pozycję 63,
b) uchyla się pozycję 84,
c) uchyla się pozycję 99,
d) po pozycji 92 dodaje się pozycję 92a w brz-

mieniu:
„92a. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o och-
ronie prawnej odmian roślin art. 37 .... 752 90”,

e) dodaje się pozycje 117-122 w brzmieniu:
„117. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzęcego art. 25
....................................................... 763 90
118. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służ-
bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego art. 52-55 ...... 993 90
119. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spół-
dzielni europejskiej art. 105-110 ......... 729 90
120. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o sys-
temie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw art. 31-35 ............................... 734 90
121. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia art. 96-99
....................................................... 690 90
122. Ustawa z dnia 18 października 2006 r.
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o reje-
stracji i ochronie oznaczeń geograficznych na-
pojów spirytusowych art. 41-44 ...... 639 69”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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4
DECYZJA NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 stycznia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku opracowywania w sposób szczegółowy
projektu planu finansowego w zakresie wydatków operacyjnych klasyfikowanych z pozycji 3

Na podstawie § 7 ust. 5 Instrukcji w sprawie obsłu-
gi funduszu operacyjnego stanowiącej załącznik do
zarządzenia nr PF-1/05 Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie
zasad tworzenia i gospodarowania funduszem opera-
cyjnym Policji postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się w obowiązek opracowywania

w sposób szczegółowy projektu planu finansowego

w zakresie wydatków operacyjnych klasyfikowanych
z pozycji 3, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski



.............................................................                                                                                                                                                              .............................................................
                                (nazwa dysponenta)                                                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Poufne (po wypełnieniu)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Egzemplarz nr ............

SZCZEGÓŁOWY PROJEKT PLANU WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POZYCJI 3
DYSPONENTA .....................STOPNIA NA ...................... ROK

NR GRUPY
WYDATKÓW PODZIAŁ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZATWIERDZONY

NA ......................... ROK
PROJEKT PLANU
NA ............... ROK

WSKAŻNIK %
(KOL. 4 : 3)

1 2 3 4 5

W TYM KWOTA KWOTA
OGÓŁEM KWOTA KWOTA

OGÓŁEM % %
OGÓŁEM

A Środków transportu

B Pozostałe obiekty
I

Utrzymanie
obiektów
specjalnych

C Koszty osobowych środków pracy

II Koszty obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej

III Inwestycje w tym remonty

IV Zakup środków transportu

V Sprzęt specjalny

VI Materiały eksploatacyjne

VII Inne

Ogółem grupy I-VII

...............................................................                                          ..........................................                                                        ........................................
  (pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej                                                                    (data)                                                                               (pieczęć i podpis dysponenta)
            właściwej do spraw finansowych*)

* – podpisuje dysponent w przypadku niewyznaczenia kierownika
komórki organizacyjnej właściwej ds. finansów

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 –

Egz. nr 2 –

Sporz.

Wyk.

DEWD ..................................                                                                                                                                                          POUFNE 1/1
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5
DECYZJA NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 stycznia 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów

§ 1
W decyzji nr 713 Komendanta Głównego Policji

z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szkolenia strze-
leckiego policjantów (Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 3,
poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Osoby wymienione w § 3 przesyłają do ko-
mórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji
właściwej w sprawach osobowych i szkolenia –
w terminie do dnia 15 stycznia, roczne sprawoz-
danie za rok poprzedni ze strzelań programowych
i sprawdzianów z broni palnej oraz strzelań i rzu-
tów chemicznymi środkami obezwładniającymi –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji.”;

2) w załączniku nr 1 do decyzji:
a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. W jednostkach szkoleniowych Policji,
dzienna liczba godzin lekcyjnych realizowanych
przez prowadzącego strzelanie, ustalana jest
przez kierownika jednostki szkoleniowej na
podstawie planów szkoleń i przepisów właści-
wych w sprawie obowiązkowego wymiaru za-
jęć dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli
szkół policyjnych. Ustalona dzienna liczba go-
dzin lekcyjnych nie może powodować nadmier-
nego obciążenia prowadzącego strzelanie skut-
kującego pogorszeniem jego sprawności psy-
chofizjologicznej.
2. W jednostkach organizacyjnych Policji
szczebla wojewódzkiego i powiatowego dzien-
ny czas realizacji zajęć strzeleckich przez pro-
wadzącego strzelanie ustala kierownik jednost-
ki Policji na podstawie liczby policjantów
uprawnionych do udziału w zajęciach strzelec-
kich i możliwości organizacji zajęć. Ustalony
dzienny wymiar czasu zajęć strzeleckich nie
może powodować nadmiernego obciążenia
prowadzącego strzelanie skutkującego pogor-
szeniem jego sprawności psychofizjologicznej.
3. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej
niż 23 osoby.
4. W wypadku strzelań (rzutów) chemicznymi
środkami obezwładniającymi dopuszcza się
prowadzenie zajęć w połączonych grupach
szkoleniowych.
5. Zajęcia z jedną grupą (plutonem) powinny
być realizowane przez minimum 2 (dwóch)
prowadzących. Jeżeli grupa szkoleniowa liczy
do 10 (dziesięciu) osób, zajęcia może realizo-
wać 1 (jeden) prowadzący.
6. W strzelaniach antyterrorystycznych, za zgodą
kierownika komórki organizacyjnej Policji,
dopuszcza się inną niż określono w ust. 3 i 5

wielkość grupy szkoleniowej oraz liczbę pro-
wadzących.”,
b) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W jednostce szkoleniowej Policji prowadzą-
cymi strzelanie (rzuty) chemicznymi środkami
obezwładniającymi są policjanci przeszkoleni w
zakresie realizacji zajęć z użyciem technicznych
środków wzmocnienia.”,
c) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W sytuacji realizacji zajęć strzeleckich na
strzelnicy usytuowanej poza terenem jednostki
organizacyjnej Policji, organizator zajęć zapew-
nia, w miarę potrzeby, obecność lekarza lub ra-
townika medycznego albo pielęgniarki z nie-
zbędnym zestawem medycznym lub ambulan-
sem sanitarnym.”,
d) w § 18 uchyla się ust. 5,
e) w § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku całkowitego wypełnienia jed-
nej z części arkusza lub braku miejsca na po-
świadczenie ukończenia szkolenia lub dosko-
nalenia zawodowego jednostka organizacyjna
Policji zakłada kolejny egzemplarz arkusza lub
dołącza wypełnioną kartę.”,
f) w załączniku nr 3 do instrukcji w sprawie
organizacji i zasad policyjnych strzelań z broni
palnej oraz strzelań (rzutów) chemicznymi
środkami obezwładniającymi, wzór tabeli „Do-
skonalenie strzeleckie w jednostkach organiza-
cyjnych Policji” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku nr 2 do decyzji, po Rozdziale VII
„Strzelania (rzuty) chemicznymi środkami obez-
władniającymi”, dodaje się Rozdział VIII „Strzela-
nie atestacyjne” w brzmieniu:

„Rozdział VIII
Strzelanie atestacyjne

§ 29.1. Strzelanie atestacyjne, wykonuje się w celu
wydania atestu dla strzelnicy.
2. Strzelanie atestacyjne wykonują instruktorzy strze-

lań policyjnych wchodzący w skład komisji po-
wołanej do wydania atestu strzelnicy. W czasie
jego realizacji, wybrani instruktorzy wykonują
strzelania, natomiast jeden pełni funkcję prowa-
dzącego strzelanie atestacyjne.

3. Dopuszcza się zmianę funkcji pomiędzy wykonują-
cymi strzelanie atestacyjne.

4. Instruktorzy są zobowiązani do stosowania zasad
bezpieczeństwa na strzelnicach oraz postaw wyj-
ściowych, sposobów trzymania broni palnej i po-
staw strzeleckich, o których mowa w decyzji.

5. W trakcie strzelania atestacyjnego, instruktor pro-
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wadzący strzelanie i strzelający muszą zachować
szczególną ostrożność, przede wszystkim podczas
prowadzenia strzelań w obrębie granicy strefy
niebezpiecznej.

6. Dopuszcza się ustawienie strzelającego w posta-
wie wyjściowej bokiem lub tyłem do kulochwytu.

7. W trakcie prowadzenia strzelań atestacyjnych, in-
struktorzy strzelający oraz instruktor prowadzący
strzelanie powinni być ubrani w kamizelkę kulood-
porną, hełm kuloodporny oraz gogle ochronne,
a także w inne środki wyposażenia osobistego
zwiększające bezpieczeństwo osobiste strzelających.

§ 30.1. Na strzelanie atestacyjne składają się strzelania
wybrane z każdego poziomu zaawansowania i nu-
merów strzelań, które będą realizowane na testo-
wanej strzelnicy. Numery strzelań wchodzące w za-
kres strzelania atestacyjnego dobiera komisja do
wydania atestu powołana przez kierownika jednostki
organizacyjnej Policji (np.: strzelania statyczne –
strzelanie nr 6 i 7, strzelania szybkie – strzelanie
nr 15 i 16, strzelania dynamiczne – 22 i 24, strzela-
nia sytuacyjne – strzelanie nr 31 i 33, itd.).

2. Na strzelnicy przystosowanej technicznie do realizacji
strzelań atestacyjnych ze zmiennej linii ognia, należy
przeprowadzić wszystkie strzelania, o których mowa
w decyzji, charakteryzujące się prowadzeniem ognia
ze zmiennej linii ognia.

3. Wybrane strzelania wchodzące w zakres strzelania
atestacyjnego, realizuje się na podstawie opracowa-
nego i zaakceptowanego przez kierownika jednostki
organizacyjnej Policji konspektu określającego orga-
nizację, metodę, przebieg i czas zajęć.

4. Testujący zobowiązani są do przeprowadzenia strze-
lań atestacyjnych na wszystkich stanowiskach
strzeleckich – w każdej ze stref strzelań.

5. Strzelanie atestacyjne można prowadzić pojedyn-
czo lub zmianą, a przy granicy strefy niebezpiecz-
nej tylko pojedynczo.

6. Oddawanie strzałów do testowanych elementów
strzelnicy jest możliwe jedynie z największego od-
dalenia, określonego w konspekcie strzelania ate-
stacyjnego opracowanym wyłącznie do tego
strzelania.

7. Konspekt strzelania atestacyjnego dotyczącego te-
stowania wybranych elementów konstrukcyjnych
strzelnicy i kulochwytu głównego, powinien być
opracowany, w zależności od potrzeb atestu,
zgodnie z § 6 ust. 3, § 15 ust. 6, § 16 ust. 4, § 17
ust. 3, § 18 ust. 4, § 19 ust. 4, § 20 ust. 3, § 21
ust. 4, § 22 ust. 4 i § 23 ust. 3.

§ 31. Z przeprowadzonego strzelania atestacyjnego
sporządza się protokół, którego wzór jest określony
w przepisie służbowym w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać policyjne strzel-
nice ćwiczebne. Protokół stanowi integralną część
atestu.”;
4) załącznik nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie

określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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Załączniki do decyzji nr 3
Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 1

DOSKONALENIE STRZELECKIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI

L.p.
Rodzaj
i numer

strzelania
Rodzaj broni Ocena

(słownie) Data
Jednostka

organizacyjna
Policji

Stopień,
imię i nazwisko

osoby uprawnionej
Podpis
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Załącznik nr 2
Jednostka/komórka*)

Sprawozdanie
z przeprowadzonych strzelań programowych i sprawdzianów z broni palnej

oraz strzelań i rzutów chemicznymi środkami obezwładniającymi
w ...................... roku

1. Strzelanie (rzuty) programowe z broni palnej i chemicznych środków obezwładniających.

Wyniki
Rodzaj

i nr
strzelania

(rzutu)

Liczba
policjantów

zobowiązanych
do strzelania

(rzutu)

Liczba
policjantów

strzelających
(rzucających)

Procent strzelających
(rzucających) 3/2 x 100

5 4 3 2 1 0
Zaliczenie Procent

wykonania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10

2. Sprawdziany z broni palnej i chemicznych środków obezwładniających.

Wyniki
Rodzaj

i nr
strzelania

(rzutu)

Liczba
policjantów

zobowiązanych
do strzelania

(rzutu)

Liczba
policjantów

strzelających
(rzucających)

Procent strzelających
(rzucających) 3/2 x 100

5 4 3 2 1 0
Zaliczenie Procent

wykonania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10

3. Liczba godzin strzelań (rzutów) programowych – ............. godzin.
4. Zużyto: ............. sztuk amunicji do broni służbowej.
5. Zużyto: ............. sztuk amunicji do broni ćwiczebnej.
6. Zużyto: ............. sztuk granatów łzawiących (dymnych).
7. Zużyto: ............. sztuk naboi miotających.
8. Ocena strzelania (liczbowa i opisowa):

9. Plany (problemy) związane z rozwojem bazy do zajęć strzeleckich z broni palnej i chemicznych środków
obezwładniających:

10. Inne uwagi i spostrzeżenia dotyczące problematyki organizacji zajęć strzeleckich z broni palnej i chemicz-
nych środków obezwładniających:

....................................................................
(pieczątka i podpis kierownika jednostki Policji/komórki organizacyjnej KGP)

*) Napisać właściwą jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną KGP zgodnie z § 3 decyzji, tj.: komenda wojewódzka Policji, szkoła Policji, Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji.
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6
DECYZJA NR 10 KOMENDATA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 stycznia 2007 r.

uchylająca decyzje Komendanta Głównego Policji

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

§ 1
Uchyla się:

1) decyzję nr 145 Komendanta Głównego Policji z dnia
12 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia pilo-

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, Poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 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 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

tażowego programu ramowego i szczegółowego
szkolenia podstawowego policjantów część profilo-
wana – technika operacyjna w zakresie kontroli ope-
racyjnej (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 57);

2) decyzję nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia
17 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia pro-
gramu szkolenia zawodowego podstawowego po-
licjantów o profilu techniki operacyjnej w zakresie
kontroli operacyjnej (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 24).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

7
DECYZJA NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 stycznia 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej
w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu prowadzenia kontroli operacyjnej – PT

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia zawo-

dowego dla policjantów służby kryminalnej w komór-
kach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu
prowadzenia kontroli operacyjnej – PT”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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8
DECYZJA NR 19 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 stycznia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X26

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada
2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 14 poz. 139 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1142)
postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się na uzbrojenie Policji paralizator

elektryczny TASER X26.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

9
DECYZJA NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
w zakresie współpracy z mediami dla policjantów zajmujących stanowiska kierownicze

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego w zakresie współpracy z mediami dla
policjantów zajmujących stanowiska kierownicze”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się:
1) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – w od-

niesieniu do policjantów służby prewencyjnej wy-
konujących zadania w zakresie ruchu drogowego;

2) Szkole Policji w Katowicach i Szkole Policji
w Słupsku – w odniesieniu do policjantów służby
prewencyjnej innych, niż wymienieni w pkt 1;

3) Szkole Policji w Pile – w odniesieniu do policjan-
tów służby kryminalnej.

§ 3
Traci moc decyzja nr 221 Komendanta Głównego

Policji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie programu
szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z za-
kresu zasad, form i sposobów udzielania informacji
prasowych przedstawicielom środków masowego prze-
kazu (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 78 i z 2004 r. Nr 2,
poz. 8).

§ 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 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla techników kryminalistyki

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla techników kryminalistyki”, stanowią-
cy załącznik do decyzji.

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

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 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.

11
DECYZJA NR 23 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 stycznia 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej
o specjalizacji operacyjno-dochodzeniowej

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla policjantów służby kryminalnej o spe-
cjalizacji operacyjno-dochodzeniowej”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierza się Szkole Policji w Pile.

§ 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.

12
DECYZJA NR 28 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej
w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu prowadzenia obserwacji pieszej

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla policjantów służby kryminalnej w ko-
mórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z za-
kresu prowadzenia obserwacji pieszej”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 40 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia
bezpośrednio podległych Komendantowi Głównemu Policji

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu pań-
stwa (Dz. U. Nr 116, poz. 784) postanawia się, co
następuje:

§ 1
Ustanawia się dysponentami środków budżetu

państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych
dysponentowi drugiego stopnia – Komendantowi
Głównemu Policji:
1) Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
2) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;
3) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie;
4) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie

Wielkopolskim;
5) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
6) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;
7) Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w

Radomiu;
8) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu;
9) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie;

10) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku;
11) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku;
12) Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie;
13) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
14) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach;

15) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie;
16) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu;
17) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie;
18) Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legio-

nowie;
19) Komendanta Szkoły Policji w Katowicach;
20) Komendanta Szkoły Policji w Pile;
21) Komendanta Szkoły Policji w Słupsku;
22) Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

– na okres do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 2
Traci moc decyzja nr 138 Komendanta Głównego

Policji z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ustano-
wienia dysponentów środków budżetu państwa trze-
ciego stopnia bezpośrednio podległych Komendanto-
wi Głównemu Policji (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 51).

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą od dnia 1 lipca 2006 r.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

14
DECYZJA NR 49 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 stycznia 2007 r.

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla policjantów i pracowników Policji
z języka angielskiego – poziom V”, stanowiący za-
łącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 58 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji

§ 1
Wprowadza się program kursu doskonalenia za-

wodowego dla służby dyżurnej jednostek organiza-
cyjnych Policji, stanowiący załącznik do decyzji.

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

rza się Szkole Policji w Słupsku, Szkole Policji w Kato-
wicach oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 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.

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 2

1. Zarządzenie nr 1/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 2/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 3/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 4/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 5/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 6/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 7/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 styczna 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 8/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 9/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 10/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 11/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 12/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 13/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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14. Zarządzenie nr 14/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 15/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 16/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 17/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 18/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 19/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 20/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 21/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 22/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 23/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 24/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 25/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.
26. Zarządzenie nr 26/2007 Komendanta Głównego

Policji z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 27/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 stycznia 2007 r.  uchylające za-
rządzenie w sprawie powołania komisji do znisz-
czenia materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 28/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 29/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 30/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 31/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 32/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 33/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 34/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 35/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 36/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych, IMEI
i ustaleń abonentów telefonów.

37. Zarządzenie nr 37/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
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racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 38/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 39/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 40/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 41/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 42/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 43/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 44/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 45/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 46/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 47/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 48/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych, IMEI
i ustaleń abonentów telefonów.

49. Zarządzenie nr 49/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie po-

wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych, IMEI
i ustaleń abonentów telefonów.

50. Zarządzenie nr 50/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 51/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 52/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 53/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 54/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 55/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 56/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 57/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 58/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 59/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 60/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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61. Zarządzenie nr 61/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 62/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 63/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 64/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – uzyskanych połączeń telefonicznych
i abonentów telefonów.

65. Zarządzenie nr 65/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – uzyskanych połączeń telefonicznych
i abonentów telefonów.

66. Zarządzenie nr 66/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 67/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 69/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 70/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 71/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 72/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 73/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 74/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 75/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 76/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 77/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 78/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 79/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 80/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 81/2007Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych, IMEI
i ustaleń abonentów telefonów.

81. Zarządzenie nr 82/2007Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych, IMEI
i ustaleń abonentów telefonów.

82. Zarządzenie nr 83/2007Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych, IMEI
i ustaleń abonentów telefonów.
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