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16
DECYZJA NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie kwalifikowania policjantów do służby
w komórkach organizacyjnych Policji właściwych w sprawach werbunków

§ 1
1. Policjant, który chce podjąć służbę w komórce organi-

zacyjnej Policji do spraw werbunków, zwany dalej
„kandydatem”, powinien pozostawać w służbie stałej
i mieć co najmniej 3-letni staż służby związany
z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych lub dochodzeniowo-śledczych, a także posiadać
prawo jazdy kategorii „B”.

2. Kandydat, spełniający warunki określone w ust. 1,
podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu, które skła-
da się z następujących etapów: testu psychologicz-
nego, rozmowy kwalifikacyjnej i kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów kwalifikowanych do
służby w komórkach organizacyjnych do spraw
werbunków.

3. Rozmowa kwalifikacyjna i kurs doskonalenia za-
wodowego, o których mowa w ust. 2, są etapami
selekcyjnymi postępowania kwalifikacyjnego do
służby w komórkach organizacyjnych Policji wła-
ściwych w sprawach werbunków.

§ 2
1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie

przez kandydata kierownikowi komórki organiza-
cyjnej właściwej w sprawach werbunków jed-
nostki Policji, w której kandydat pełni służbę lub
która jest właściwa ze względu na miejsce pełnie-
nia służby przez kandydata, wypełnionej Karty
ewidencyjnej kandydata do służby w komórkach
organizacyjnych Policji właściwych w sprawach
werbunków, zwanej dalej „kartą ewidencyjną”.

2. Wzór karty ewidencyjnej określa załącznik do decyzji.

§ 3
1. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej

w sprawach werbunków w jednostce Policji,
w której została złożona karta ewidencyjna, kie-
ruje kandydata do psychologa policyjnego w celu
przeprowadzenia badania psychologicznego.

2. Test psychologiczny sprawdza predyspozycje in-
telektualne i osobowościowe kandydata do służby
w komórkach organizacyjnych Policji właściwych
w sprawach werbunków.

3. Na podstawie wyników testu psychologicznego,
o którym mowa w ust. 2, oraz wyników ewentual-
nych badań określonych w ust. 3, psycholog poli-
cyjny sporządza opinię psychologiczną kandydata,
którą następnie przekazuje do komórki organizacyj-
nej właściwej w sprawach werbunków Biura Wy-
wiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji (KGP).

4. Opinię psychologiczną udostępnia się do wglądu
kandydatowi, na jego wniosek.

§ 4
Kierownik komórki organizacyjnej właściwej

w sprawach werbunków w jednostce Policji, w której
została złożona karta ewidencyjna, po przeprowadze-
niu testu psychologicznego przesyła kartę ewidencyj-
ną do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach
werbunków Biura Wywiadu Kryminalnego KGP po
zatwierdzeniu jej przez kierownika jednostki Policji.

§ 5
1. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej

w sprawach werbunków Biura Wywiadu Krymi-
nalnego KGP po uzyskaniu karty ewidencyjnej
oraz opinii psychologicznej, o której mowa w § 3
ust. 3, zarządza przeprowadzenie z kandydatem
rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu uzyskanie
informacji dotyczących posiadanego przez kandy-
data doświadczenia zawodowego, ocenę moty-
wacji oraz innych predyspozycji przydatnych do
służby w komórkach organizacyjnych Policji wła-
ściwych w sprawach werbunków.

§ 6
1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja

Kwalifikacyjna, zwana dalej „komisją”, którą po-
wołuje Komendant Główny Policji, na wniosek Dy-
rektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP na
okres 1 roku licząc od dnia jej powołania. Komen-
dant Główny Policji ustala imienny skład komisji,
wyznacza jej przewodniczącego oraz określa
szczegółowe zasady i tryb jej działania.

2. Do udziału w komisji powołuje się policjantów lub
pracowników:
1) Wydziału Rozpoznania i Werbunków Biura

Wywiadu Kryminalnego KGP;
2) Zespołu Psychologa Koordynatora Biura Kadr

i Szkolenia KGP;
3) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach

werbunków Wydziału Wywiadu Kryminalnego
Centralnego Biura Śledczego KGP;

4) komórek organizacyjnych właściwych w spra-
wach werbunków wydziałów wywiadu kryminal-
nego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

5) komórek organizacyjnych psychologów ko-
mend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

§ 7
1. Na podstawie karty ewidencyjnej, opinii psycholo-

gicznej i rozmowy kwalifikacyjnej komisja, o której
mowa w § 6 ust. 1, ocenia predyspozycje kandy-
data do wykonywania czynności operacyjno-roz-
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poznawczych związanych z pozyskiwaniem i pro-
wadzeniem osobowych źródeł informacji. Komisja
sporządza protokół z posiedzenia. Protokół powi-
nien zawierać, w szczególności, informacje o roz-
strzygnięciu (ocena pozytywna lub ocena nega-
tywna) rozmowy kwalifikacyjnej w odniesieniu do
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby
w komórkach organizacyjnych Policji do spraw
werbunków.

2. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP in-
formuje przełożonego właściwego w sprawach
osobowych kandydata o decyzji komisji.

3. Dokumentacja z postępowań kwalifikacyjnych
w stosunku do kandydatów jest gromadzona w ko-
mórce organizacyjnej właściwej w sprawach wer-
bunków Biura Wywiadu Kryminalnego KGP.

§ 8
1. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną ocenę

z rozmowy kwalifikacyjnej, są kierowani przez
przełożonych właściwych w sprawach osobowych
na kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów
kwalifikowanych do służby w komórkach organi-
zacyjnych do spraw werbunków.

2. Kurs, o którym mowa w ust. 1, jest organizowany
w sposób określony odrębnymi przepisami.

3. Warunkiem podjęcia przez kandydata służby w ko-
mórkach organizacyjnych Policji właściwych w spra-
wach werbunków jest ukończenie z wynikiem pozy-
tywnym kursu, o którym mowa w ust. 1.

§ 9
Kandydat, który nie uzyskał oceny pozytywnej

z rozmowy kwalifikacyjnej lub który po uzyskaniu

pozytywnej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej nie
został w ciągu 1 roku skierowany na kurs doskonale-
nia zawodowego dla policjantów kwalifikowanych do
służby w komórkach organizacyjnych do spraw wer-
bunków, albo nie ukończył tego kursu z wynikiem
pozytywnym, może być ponownie objęty postępo-
waniem kwalifikacyjnym, jednak nie wcześniej niż po
upływie 2 lat od dnia rozmowy kwalifikacyjnej, będą-
cej elementem poprzedniego postępowania kwalifika-
cyjnego.

§ 10
Nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym

sprawuje Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Ko-
mendy Głównej Policji.

§ 11
1. Traci moc decyzja nr 527 Komendanta Głównego

Policji z dnia 28 października 2004 r. w sprawie
kwalifikowania policjantów do służby w komór-
kach organizacyjnych Policji do spraw werbunków
(Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 133).

2. Do postępowań kwalifikacyjnych, o których mowa
w § 1 decyzji, wszczętych do dnia wejścia w ży-
cie niniejszej decyzji, stosuje się przepisy dotych-
czasowe.

§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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Załącznik do decyzji nr 63
Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 lutego 2007 r.

„Zatwierdzam”

........................................................                                                       .........................................
       (pieczęć i podpis komendanta wojewódzkiego Policji                                                                                                                        (miejscowość, data)

             lub kierownika komórki organizacyjnej KGP)

KARTA EWIDENCYJNA
kandydata do służby w komórkach organizacyjnych Policji

właściwych w sprawach werbunków

1. Stopień, imię i nazwisko .....................................................................................................................

2. Identyfikator służbowy ........................................................................................................................

3. Stanowisko służbowe, komórka organizacyjna i jednostka Policji ..............................................................
.............................................................................................................................................................

4. Wiek / staż służby w Policji / staż w komórkach operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych:

..................................... / .......................................... / ...................................................................

5. Kategorie prawa jazdy posiadanego przez kandydata ..............................................................................

..................................................
(podpis przełożonego)

6. Data przeprowadzenia testu psychologicznego .......................................................................................

..................................................
(podpis przełożonego)
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DECYZJA NR 69 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 lutego 2007 r.

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji

W celu prawidłowego wykonywania audytu we-
wnętrznego w Komendzie Głównej Policji postanawia
się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Kartę Audytu Wewnętrznego”

stanowiącą załącznik do decyzji.

§ 2
Traci moc decyzja nr 461 Komendanta Głównego

Policji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wprowa-
dzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie
Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 461).

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

Załącznik do decyzji nr 69
Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 lutego 2007 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

§ 1
1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana dalej „Kartą”, określa zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego

w Komendzie Głównej Policji, w tym w szczególności:
1) cele i zadania audytu wewnętrznego;
2) zakres audytu wewnętrznego;
3) prawa i obowiązki audytorów wewnętrznych;
4) prawa i obowiązki kierowników i pracowników komórek, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
5) sposób dokumentowania ustaleń audytu oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń do ustaleń audytu.

2. Użyte w Karcie określenia oznaczają:
1) jednostka – Komenda Główna Policji:
2) komórka audytowana – komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji objęta audytem;
3) kierownik komórki audytowanej – dyrektor biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy

Głównej Policji;
4) ustawa – ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,

poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832);

5) audytor wewnętrzny – osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego w Zespole Audytu
Wewnętrznego Komendy Głównej Policji, spełniająca warunki, o których mowa w art. 58 ustawy;

6) ZAW – Zespół Audytu Wewnętrznego – komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji odpowiedzialna
za wykonywanie audytu wewnętrznego w jednostce.

§ 2
1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, prowadzoną w celu

przysporzenia wartości i usprawnienia funkcjonowania jednostki.
2. Działania o charakterze zapewniającym obejmują obiektywną ocenę systemów funkcjonujących w jednostce,

dokonywaną przez audytorów wewnętrznych w celu dostarczenia Komendantowi Głównemu Policji niezależnej
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opinii oraz wniosków w odniesieniu do procesu, systemu lub innego zagadnienia. Charakter zadania zapew-
niającego oraz jego zakres są ustalane przez audytorów wewnętrznych.

3. Działania o charakterze doradczym obejmują w szczególności opiniowanie projektów aktów wewnętrznych
oraz składanie wniosków i mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Mogą one być wykonywa-
ne, jeżeli ich charakter nie narusza obiektywizmu i niezależności audytorów wewnętrznych oraz nie prowadzi
do przejęcia przez nich odpowiedzialności kierownictwa jednostki.

§ 3
1. Zakres audytu wewnętrznego szczegółowo określa art. 48 ustawy.
2. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Audytor Wewnętrzny – Koordynator zawiadamia

niezwłocznie Komendanta Głównego Policji o wszelkich próbach ograniczania lub narzucania zakresu audytu,
wpływania na sposób wykonywania pracy przez ZAW oraz przekazywania informacji o rezultatach czynności
audytowych.

3. Audytorzy wewnętrzni dysponują pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka.
4. Audytorzy wewnętrzni nie uczestniczą w działalności operacyjnej jednostki objętej audytem i nie są odpo-

wiedzialni za procesy poddawane audytowi wewnętrznemu oraz za procesy zarządzania ryzykiem i procesy
kontroli wewnętrznej w jednostce, ale poprzez swoje badanie, wnioski i uwagi wspomagają Komendanta
Głównego Policji we właściwej realizacji tych procesów.

5. Audytorom wewnętrznym nie można powierzyć takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarzą-
dzania jednostką.

6. Audytorzy wewnętrzni nie dysponują uprawnieniami władczymi w stosunku do pozostałych pracowników
jednostki i nie ustanawiają ani nie wdrażają zasad i procedur.

§ 4
1. Audytorzy wewnętrzni, w celu prowadzenia audytu wewnętrznego:

1) mają prawo wglądu do wszelkich informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych
z funkcjonowaniem jednostki, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, a także do wy-
konywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ta-
jemnicy ustawowo chronionej;

2) mają prawo żądać od pracowników jednostki potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub
wydruków, o których mowa w pkt 1;

3) mają zagwarantowane prawo dostępu do pomieszczeń jednostki, z zachowaniem przepisów o tajemnicy
ustawowo chronionej;

4) mają prawo uzyskiwać od kierownika i pracowników audytowanej komórki informacje oraz wyjaśnienia
w celu zapewnienia efektywnego i wydajnego przeprowadzania audytu wewnętrznego;

5) są uprawnieni do przeprowadzania audytów we wszystkich obszarach działalności jednostki;
6) współpracują, w zakresie wykonywania swoich zadań i w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Policji,

z audytorami, kontrolerami zewnętrznymi, w tym w szczególności z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli;
7) mają prawo w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Policji powołać, w uzasadnionych przypadkach,

rzeczoznawcę do udziału w realizacji zadania audytowego.
2. Audytorzy wewnętrzni:

1) są niezależni w wykonywaniu swoich zadań i podlegają, w tym zakresie, tylko przepisom prawa;
2) postępują zgodnie z przepisami prawa oraz określonymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych „Mię-

dzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu” oraz „Kodeksem etyki audytora wewnętrz-
nego w jednostkach sektora finansów publicznych” określonym przez Ministra Finansów.

3. Obowiązkiem audytorów wewnętrznych jest rzetelne, obiektywne i niezależne:
1) ustalanie stanu faktycznego;
2) określanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;
3) przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności.

4. Audytorzy wewnętrzni nie powinni oceniać działalności komórki organizacyjnej jednostki przez co najmniej
jeden rok od daty zakończenia ich działalności w tej komórce, jeżeli ich działalność polegała na zarządzaniu
komórką, bezpośrednim wykonywaniu zadań lub sprawowaniu nadzoru nad zadaniami w zakresie działalności
operacyjnej lub kontroli wewnętrznej tej komórki.

5. Komórką audytu wewnętrznego w jednostce kieruje Audytor Wewnętrzny – Koordynator, który reprezentuje
ZAW zarówno wobec pracowników jednostki, jak i osób niebędących pracownikami jednostki. ZAW podlega
bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywanych
przez niego zadań.
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§ 5
1. Funkcjonowanie systemu audytu wewnętrznego nie zwalnia kierowników komórek audytowanych z przypi-

sanych im obowiązków związanych ze sprawowaniem przez nich kontroli wewnętrznej.
2. Kierownicy komórek audytowanych oraz pracownicy jednostki mają obowiązek udzielania audytorom we-

wnętrznym wszelkich informacji i przedstawiania dokumentów, które audytorzy uznają za niezbędne dla zre-
alizowania celów i zadań audytu określonych w przepisach prawnych, programie zadania audytowego i stan-
dardach audytu wewnętrznego.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy tych komórek są zobowiązani do współpracy z audy-
torami wewnętrznymi w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka w procesach zachodzących w tych komórkach,
a także w innych czynnościach audytorskich, przy których taka współpraca jest niezbędna.

4. Informacje i dokumenty określone w ust. 2 i 3, należy udzielać i przedkładać w formie i terminie określonym
przez audytorów wewnętrznych.

5. Kierownicy komórek audytowanych mają prawo do czynnego uczestniczenia w realizacji programu zadania
audytowego, za pośrednictwem audytorów wewnętrznych, a w szczególności do:
1) zapoznania się na każdym etapie realizacji programu zadania audytowego z ustaleniami audytorów we-

wnętrznych;
2) zgłaszania uwagi i zastrzeżeń do ustaleń audytorów wewnętrznych;
3) zgłaszania własnych rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania badanego procesu oraz procedur

z nim związanych;
4) zgłaszania zastrzeżeń co do pracy i zachowania audytorów wewnętrznych.

§ 6
1. Przystępując do realizacji zadania audytorzy wewnętrzni realizujący zadanie audytowe przeprowadzają na-

radę otwierającą z udziałem kierownika audytowanej komórki lub wyznaczonego przez niego pracownika tej
komórki.

2. Po zakończeniu zadania audytowego, w celu przedstawienia jego wstępnych wyników, audytorzy we-
wnętrzni przeprowadzają naradę zamykającą z udziałem kierownika audytowanej komórki. W naradzie mo-
gą uczestniczyć także osoby sprawujące nadzór nad działalnością tej komórki oraz wyznaczeni przez kie-
rownika pracownicy.

3. Przed naradą zamykającą audytorzy wewnętrzni mogą przekazać kierownikowi audytowanej komórki usta-
lenia audytu umożliwiając wcześniejsze zapoznanie się z jego wynikami.

4. Z przeprowadzonych narad, o których mowa w ust. 1 i 2, audytorzy wewnętrzni sporządzają protokół, któ-
ry podpisują osoby w nich uczestniczące.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika komórki audytowanej lub pracownika, o któ-
rym mowa w ust. 1, audytorzy wewnętrzni czynią o tym wzmiankę w protokole, a wymienione osoby po-
winny niezwłocznie pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania protokołu.

6. Po odbyciu narady zamykającej audytorzy wewnętrzni sporządzają i przekazują kierownikowi audytowanej
komórki sprawozdanie wstępne z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, w którym przedstawiają
w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego.

7. Kierownik komórki audytowanej może zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozda-
nia, dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące treści sprawozdania.

8. Audytorzy wewnętrzni po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń przekazują po jednym egzempla-
rzu sprawozdania końcowego Komendantowi Głównemu Policji oraz kierownikowi komórki audytowanej.

9. Kierownik komórki audytowanej, w terminie 14 dni od otrzymania sprawozdania końcowego, może zgłosić
na piśmie Komendantowi Głównemu Policji swoje stanowisko do przedstawionego sprawozdania.

10. Audytorzy wewnętrzni mogą przeprowadzić czynności sprawdzające, obejmujące ocenę działań w komórce
audytowanej, podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu końcowym.

11. Poczynione w trakcie czynności sprawdzających ustalenia audytorzy wewnętrzni zamieszczają w notatce
informacyjnej, którą przekazują Komendantowi Głównemu Policji oraz kierownikowi audytowanej komórki.

12. Audytor Wewnętrzny-Koordynator, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia Komendantowi
Głównemu Policji oraz Ministrowi Finansów sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni.

§ 7
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego określają odrębne przepisy.
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DECYZJA NR 71 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 lutego 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie warunków i trybu przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych
przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A.

dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 2 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie Regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 2, poz. 8 i Nr 12, poz. 75) oraz § 8 ust. 4
Porozumienia z dnia 6 marca 1998 r. zawartego po-
między Komendą Główną Policji a Powszechnym
Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w sprawie gru-
powego ubezpieczenia pracowniczego typ „P” wraz
z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek ciężkiej
choroby, grupowego ubezpieczenia na życie typ „Ży-
cie” wraz z dodatkowym ubezpieczeniem na wypa-
dek ciężkiej choroby oraz grupowego ubezpieczenia
emerytalnego „Pogodna Jesień” funkcjonariuszy Poli-
cji oraz pracowników komend i innych jednostek
organizacyjnych, w których funkcjonariusze i pra-
cownicy pozostają na zaopatrzeniu finansowym Poli-
cji oraz § 2 ust. 4 Porozumienia o współpracy w ra-
mach Programu Ubezpieczeniowego Policja 2001
z dnia 17 października 2001 r. zawartego między
Komendą Główną Policji a Powszechnym Zakładem
Ubezpieczeń na Życie S.A., postanawia się, co na-
stępuje:

§ 1
W decyzji nr 163 Komendanta Głównego Policji

z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie warunków i trybu
przyznawania świadczeń ze środków pieniężnych
przekazanych z Funduszu Prewencyjnego Powszech-
nego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. dla policjan-
tów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 67 i Nr 16, poz. 83,
z 2004 r. Nr 17, poz. 114 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 17)
w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący – podinsp. Katarzyna Gnyp;”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

19
DECYZJA NR 90 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 lutego 2007 r.

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

§ 1
W decyzji nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia
12 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia pro-
gramu kursu doskonalenia zawodowego w zakresie
współpracy z mediami dla policjantów zajmujących
stanowiska kierownicze § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile

oraz Szkole Policji w Słupsku”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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DECYZJA NR 91 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 lutego 2007 r.

uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego – ramowego programu szkolenia
w ramach doskonalenia zawodowego policjantów samodzielnych

Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji na I stopień płetwonurka

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 decyzję nr 152 Komendanta Głównego

Policji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wpro-
                                                          
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 2005r. 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.

wadzenia pilotażowego – ramowego programu szko-
lenia w ramach doskonalenia zawodowego policjan-
tów samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycz-
nych Policji na I stopień płetwonurka (Dz. Urz. KGP
Nr 10, poz. 65).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

21
DECYZJA NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 lutego 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów – kandydatów na nurków

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla policjantów – kandydatów na nur-
ków”, 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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Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 3

1. Zarządzenie nr 84/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 85/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 86/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 87/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 88/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 89/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 90/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 91/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 92/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 93/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 94/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.
12. Zarządzenie nr 95/2007 Komendanta Głównego

Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 96/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 97/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 98/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 99/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 100/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 101/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 102/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 103/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 104/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 105/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 106/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
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racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 107/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 108/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 109/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 110/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 111/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 112/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 113/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 114/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 115/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 116/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 117/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych, IMEI i
ustaleń abonentów.

35. Zarządzenie nr 118/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-

wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 119/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 120/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 121/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 122/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 lutego 2007 2006 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 123/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 124/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 125/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 126/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 127/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 128/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 129/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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47. Zarządzenie nr 130/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 131/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 132/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 133/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 134/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 135/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 136/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 137/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 138/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 139/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 140/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 141/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania

kontroli operacyjnej.
59. Zarządzenie nr 142/2007 Komendanta Główne-

go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 143/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 144/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 145/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych i ustaleń
abonentów telefonów.

63. Zarządzenie nr 146/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – bilingów telefonicznych i ustaleń
abonentów telefonów.

64. Decyzja nr 1/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
229/BłiI/06/WP.

65. Decyzja nr 4/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie powołania
zespołu do przeprowadzenia prac związanych
z opracowaniem procedur dotyczących pracy
z Centralną Bazą Osób Pozbawionych Wolności
Noe.NET dla użytkowników końcowych systemu
„OSADZONY”.

66. Decyzja nr 5/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnie-
nia do wydawania decyzji i postanowień w po-
stępowaniach administracyjnych dotyczących
pozwoleń na broń, licencji pracownika ochrony i
detektywa, powoływania wewnętrznych służb
ochrony, odmowy uzgodnienia planu ochrony
oraz wydawania opinii o przedsiębiorcach w
sprawach z zakresu: Usług ochrony osób i mie-
nia, nabywania i przechowywania materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywil-
nego oraz wykonywania działalności w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowy-
mi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technolo-
gią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

67. Decyzja nr 6/2007 Komendanta Głównego Policji z
dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania projektu programu kursu do-
skonalenia zawodowego dla kadry dowódczej jed-
nostek Policji i kontyngentów policyjnych misji eks-
perckich oraz projektu programu kursu doskonalenia
zawodowego dla policjantów misji pokojowych.
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68. Decyzja nr 7/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania programu kursu doskonale-
nia zawodowego dla rzeczników dyscyplinarnych.

69. Decyzja nr 8/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 stycznia 2007 r.  w sprawie upoważ-
nienia do wydawania decyzji oraz postanowień i
zaświadczeń w postępowaniu administracyjnym
prowadzonym w związku z odwołaniem lub za-
żaleniem wydawanym w I instancji przez ko-
mendantów wojewódzkich Policji oraz Komen-
danta Stołecznego Policji w sprawach o nałoże-
niu kary pieniężnej za naruszenia przepisów
ustawy o transporcie drogowym.

70. Decyzja nr 9/2007 Komendanta Głównego Policji z
dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję w
sprawie udzielenia upoważnień do realizacji niektó-
rych zadań w zakresie gospodarki finansowej Ko-
mendy Głównej Policji oraz innych podmiotów or-
ganizacyjnych podległych Komendantowi Głów-
nemu Policji lub przez niego nadzorowanych.

71. Decyzja nr 12/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnie-
nia Zastępcy Komendanta Głównego Policji do
podpisania skargi wnoszonej do Sądu Okręgowego
w Warszawie na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawach o sygn. akt
UPZ/ZO/0-3006/06 oraz UPZ/ZO/0-317/06.

72. Decyzja nr 13/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.

73. Decyzja nr 14z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

74. Decyzja nr 15z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

75. Decyzja nr 16z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

76. Decyzja nr 17z/2007 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 11 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

77. Decyzja nr 18/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania Głównego Komitetu Organizacyjnego
obchodów 88-mej rocznicy powstania Policji.

78. Decyzja nr 20/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania Komitetu Organizacyjnego Międzynaro-
dowej Konferencji „Modernizacja i rozwój tech-
niczny formacji policyjnych – odpowiedzią na
nowe zagrożenia bezpieczeństwa publicznego”.

79. Decyzja nr 24z/2007 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

80. Decyzja nr 25/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika do

spraw wdrożenia w Policji badań psychofizjolo-
gicznych i psychologicznych oraz testu spraw-
ności fizycznej, o których mowa w art. 35a
ustawy o Policji.

81. Decyzja nr 26/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

82. Decyzja nr 27z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

83. Decyzja nr 29z/2007 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

84. Decyzja nr 30z/2007 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego
Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

85. Decyzja nr 31/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 2/Ckt/07/BG.

86. Decyzja nr 32/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 3/Ckt/07/BG.

87. Decyzja nr 33/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 4/Ckt/07/BG.

88. Decyzja nr 34/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr  5/Ckt/07/BG.

89. Decyzja nr 35/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 6/Ckt/07/BG.

90. Decyzja nr 36/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 7/Ckt/07/BG.

91. Decyzja nr 37/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.

92. Decyzja nr 38/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.

93. Decyzja nr 39/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

94. Decyzja nr 41/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie składania oświadczeń woli w
imieniu Komendanta Głównego Policji w spra-
wach cywilnoprawnych.

95. Decyzja nr 42/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do
realizacji  niektórych  zadań w zakresie gospoda-
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rowania składnikami majątku ruchomego po-
wierzonego Komendzie Głównej Policji.

96. Decyzja nr 43/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie upoważnienia do wydawa-
nia decyzji oraz załatwiania niektórych innych
spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

97. Decyzja nr 44/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie udzielenia pełnomocnictw
do zawierania umów w imieniu Komendanta
Głównego Policji oraz trybu postępowania w
tych sprawach.

98. Decyzja nr 45/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

99. Decyzja nr 46z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.

100. Decyzja nr 47/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do oceny możliwości zwięk-
szenia zaangażowania Policji w międzynarodo-
wych inicjatywach dotyczących zwalczania
wschodnioeuropejskiej przestępczości zorgani-
zowanej.

101. Decyzja nr 68/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie upoważnienia Zastępcy
Komendanta Głównego Policji do podpisania
skargi wnoszonej do Sądu Okręgowego w
Warszawie na wyrok Zespołu Arbitrów z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawach o sygn. akt
UPZ/ZO/0-3006/06 oraz UPZ/ZO/0-317/06.

102. Decyzja nr 48/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 9/Ckt/07/BG.

103. Decyzja nr 50z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej.

104. Decyzja nr 51/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 10/BŁiI/07/BR.

105. Decyzja nr 52/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie
powołania Zespołu konsultacyjnego projektów
badawczych realizowanych w ramach Polskiej
Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

106. Decyzja nr 53/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do przygotowania  posiedzenia
Szefów Krajowych Jednostek Europolu – HENU.

107. Decyzja nr 54z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej.

108. Decyzja nr 55z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

109. Decyzja nr 56z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.

110. Decyzja nr 57z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-śledczej.

111. Decyzja nr 59z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

112. Decyzja nr 60/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

113. Decyzja nr 61z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

114. Decyzja nr 62/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania Zespołu do analizy i oceny stanu przygoto-
wania Policji w związku z przystąpieniem Rze-
czypospolitej Polskiej do Konwencji pomiędzy
Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec,
Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską,
Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem
Niderlandów i Republiką Austrii w sprawie inten-
sywniejszej współpracy transgranicznej w szcze-
gólności w zakresie zwalczania terroryzmu, prze-
stępczości transgranicznej i nielegalnej migracji,
podpisanej 27 maja 2005 roku w Prüm.

115. Decyzja nr 64/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia nadinsp. Waldemara Jarczewskiego
do załatwiania w imieniu Komendanta Główne-
go Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w
pełnym zakresie.

116. Decyzja nr 65/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu kur-
su doskonalenia zawodowego w zakresie
ochrony lotnictwa cywilnego.

117. Decyzja nr 66/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do wyłonienia osoby odpowie-
dzialnej za kierowanie pracami zmierzającymi
do utworzenia w Policji centralnej jednostki an-
tyterrorystycznej oraz związanych z tym prze-
kształceń jednostek organizacyjnych Policji.

118. Decyzja nr 67/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu testująco-programowego do
opracowania programu nauczania oraz testów
„proficieny” z języka angielskiego.

119. Decyzja nr 70/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniająca decy-
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zję w sprawie warunków i trybu przyznawania
świadczeń ze środków pieniężnych przekazanych
z Funduszu Prewencyjnego Powszechnego Za-
kładu Ubezpieczeń na Życie S.A. dla policjantów i
pracowników Komendy Głównej Policji.

120. Decyzja nr 72/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zało-
żenia wewnętrznego zbioru ewidencyjnego w
Wydziale Legalizacji i Maskowania Zarządu
Ochrony Świadka Koronnego Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji.

121. Decyzja nr 73/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

122. Decyzja nr 74z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

123. Decyzja nr 75/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
procesowej.

124. Decyzja nr 76/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie komisji
przetargowej do postępowania nr 13/Ctr/07/EMi.

125. Decyzja nr 77/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 8/BŁiI/07/MK/SCH/05.01.01.08.02.

126. Decyzja nr 78/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 11/Cmt/07/EM.

127. Decyzja nr 79/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 14/Cog/07/GB.

128. Decyzja nr 80/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 12/BŁiI/07/BR.

129. Decyzja nr 81/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
pozostałych środków trwałych w Biurze Infor-
macji Niejawnych KGP i w Zespole Audytu
Wewnętrznego Komendy Głównej Policji.

130. Decyzja nr 82/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania Komitetu Zarządzające-
go oraz zasad funkcjonowania systemu wdraża-
nia dorobku prawnego Schengen w Policji.

131. Decyzja nr 83/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie składania oświadczeń woli w
imieniu Komendanta Głównego Policji w spra-
wach cywilnoprawnych.

132. Decyzja nr 84/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie upoważnienia do wydawania
decyzji oraz załatwiania niektórych innych
spraw w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

133. Decyzja nr 85/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do
realizacji niektórych zadań w zakresie gospoda-
rowania składnikami majątku ruchomego po-
wierzonego Komendzie Głównej Policji.

134. Decyzja nr 86/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania zespołu do prze-
prowadzenia badań efektywności działania
służby dyżurnej na przykładzie jednostek orga-
nizacyjnych Policji województwa śląskiego.

135. Decyzja nr 87/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu kur-
su doskonalenia zawodowego dla policjantów
służby kryminalnej w zakresie nadzoru nad
prowadzeniem pracy operacyjnej.

136. Decyzja nr 88/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania zasad okre-
ślania wartości katalogów przestępstw, cech
rysopisowych i znaków szczególnych dla sys-
temu Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nych oraz ich aktualizacji i dystrybucji.

137. Decyzja nr 89/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

138. Decyzja nr 92/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu kur-
su doskonalenia zawodowego w zakresie anali-
zy kryminalnej.
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