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ZARZĄDZENIE NR 631 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 lipca 2007 r.

uchylające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania
w Policji służbowych telefonów komórkowych sieci publicznych

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwie-
tnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.
277 i Nr 57, poz. 390) zarządza się, co następuje:

§ 1
Uchyla się zarządzenie nr 1231 Komendanta

Głównego Policji z dnia 8 listopada 2004 r. w spra-
wie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowa-
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nia w Policji służbowych telefonów komórkowych
sieci publicznych (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 137).

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

110
DECYZJA NR 470 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 lipca 2007 r.

w sprawie przyznawania i użytkowania w Policji służbowych telefonów komórkowych
i służbowych urządzeń komórkowych wykorzystywanych

w publicznych sieciach telefonii komórkowej

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendan-
ta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w
sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań
w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131 oraz z 2006 r.
Nr 4, poz. 10) postanawia się, co następuje:

§ 1
Decyzja określa zadania jednostek organizacyjnych

Policji i komórek organizacyjnych tych jednostek,
związane z telefonią komórkową w Policji w zakresie:
1) kategorii osób, którym przysługuje służbowy tele-

fon komórkowy i służbowe urządzenie komórkowe;
2) przyznawania służbowych telefonów komórko-

wych i służbowych urządzeń komórkowych;
3) ustalania limitu ilościowego służbowych telefonów

komórkowych;
4) sposobu ustalania limitu finansowego na realizację

połączeń służbowych przez służbowe telefony
komórkowe i służbowe urządzenia komórkowe;

5) sposobu korzystania ze służbowych telefonów ko-
mórkowych i służbowych urządzeń komórkowych.

§ 2
1. Służbowy telefon komórkowy, wyposażony w

aktywną kartę SIM publicznej sieci komórkowej,
zwany dalej „telefonem komórkowym”, przysługuje:
1) Komendantowi Głównemu Policji;
2) zastępcom Komendanta Głównego Policji;
3) komendantom wojewódzkim (Stołecznemu)

Policji i ich zastępcom;
4) komendantom szkół Policji i ich zastępcom;
5) komendantom miejskim (powiatowym, rejono-

wym) Policji i ich zastępcom;
6) dyrektorom biur Komendy Głównej Policji

(równorzędnym) i ich zastępcom;
7) oficerom łącznikowym Policji;
8) dowódcom kontyngentów policyjnych;
9) rzecznikom prasowym Komendanta Głównego

Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecz-
nego) Policji.

2. Telefon komórkowy przysługuje także osobom
pełniącym obowiązki na stanowiskach określo-
nych w ust. 1.

§ 3
1. Limit ilościowy telefonów komórkowych zwany

dalej „limitem ilościowym”, ustalają w drodze de-
cyzji odpowiednio:
1) Komendant Główny Policji – dla komórek orga-

nizacyjnych Komendy Głównej Policji;
2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji − dla

komórek organizacyjnych komendy wojewódz-
kiej (Stołecznej) Policji oraz podległych mu jed-
nostek organizacyjnych Policji;

3) komendant szkoły Policji – dla komórek organi-
zacyjnych szkoły Policji.

2. W ramach limitu ilościowego telefon komórkowy
przyznają:
1) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komen-

dy Głównej Policji – użytkownikom w komór-
kach organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

2) zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecz-
nego) Policji właściwy w sprawach logistyki –
użytkownikom w komórkach organizacyjnych
komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i
podległych mu jednostkach organizacyjnych Po-
licji;

3) zastępca komendanta szkoły Policji właściwy
w sprawach logistyki − użytkownikom w ko-
mórkach organizacyjnych szkoły Policji.

§ 4
1. W ramach limitu ilościowego telefon komórkowy

może być przyznany policjantom i pracownikom
Policji, niewymienionym w § 2, oraz osobom peł-
niącym obowiązki na stanowiskach określonych
limitem ilościowym, jeżeli jest im niezbędny do
wykonywania czynności służbowych.

2. Przyznanie telefonu komórkowego w ramach limi-
tu ilościowego następuje na wniosek kierownika
komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji,
komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, jed-
nostki Policji podległej komendantowi wojewódz-
kiemu (Stołecznemu) Policji oraz szkoły Policji,
skierowany odpowiednio do osób wymienionych
w § 3 ust. 2 za pośrednictwem komórki organiza-
cyjnej właściwej w sprawach łączności odpowied-
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nio Komendy Głównej Policji, komendy woje-
wódzkiej (Stołecznej) Policji lub szkoły Policji.

§ 5
Nie ustala się limitu ilościowego służbowych urzą-

dzeń komórkowych, wyposażonych w aktywną kartę
SIM publicznej sieci komórkowej, zwanych dalej
„urządzeniami komórkowymi”, wydanych w użytko-
wanie policjantowi lub pracownikowi Policji do reali-
zacji zadań służbowych.

§ 6
1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych

potrzebą służby lub pracy, możliwe jest przyzna-
nie:
1) telefonu komórkowego poza ustalonym limitem

ilościowym;
2) urządzenia komórkowego.

2. Do przyznawania telefonu komórkowego poza
ustalonym limitem ilościowym oraz urządzenia
komórkowego stosuje się odpowiednio przepis § 4
ust. 2.

§ 7
1. Wprowadza się miesięczny limit wydatków opła-

canych ze środków budżetowych Policji, zwany
dalej „limitem finansowym”, jakie może zrealizo-
wać policjant lub pracownik Policji, zwany dalej
„użytkownikiem”, któremu przydzielono telefon
komórkowy lub urządzenie komórkowe, z zastrze-
żeniem ust. 3.

2. Limit finansowy obejmuje należność za dokonane
połączenia, należność za roaming międzynarodo-
wy i wszelkie opłaty za usługi dodatkowe – bez
opłaty abonamentowej oraz podatku od towarów
i usług.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) Komendanta Głównego Policji;
2) komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Po-

licji;
3) komendantów szkół Policji.

4. Wysokość limitu finansowego ustala w drodze
decyzji:
1) Komendant Główny Policji – dla użytkowników

w komórkach organizacyjnych Komendy Głów-
nej Policji;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – dla
użytkowników w komórkach organizacyjnych
komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i
podległych mu jednostkach organizacyjnych
Policji;

3) komendant szkoły Policji – dla użytkowników
w komórkach organizacyjnych szkoły Policji.

§ 8
1. W przypadku przekroczenia wysokości limitu fi-

nansowego użytkownik jest obowiązany zwrócić
koszt połączeń, łącznie z podatkiem od towarów
i usług, stanowiący różnicę pomiędzy kwotą net-

to, na jaką opiewa faktura wystawiona przez ope-
ratora publicznej sieci telefonii komórkowej a sumą
kwot limitu finansowego i opłaty abonamentowej.

2. Procedurę dotyczącą sposobu windykacji należno-
ści za przekroczenie wysokości limitu finansowe-
go ustalają w drodze decyzji osoby wymienione w
§ 7 ust. 4.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek użyt-
kownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego
przełożonego osoby, o których mowa w § 3 ust. 2,
mogą zezwolić na sfinansowanie przez Policję
kwoty przekroczenia wysokości limitu finansowe-
go za połączenia o charakterze służbowym na
podstawie przeprowadzonej analizy bilingu wyko-
nywanych połączeń.

§ 9
1. Telefon komórkowy lub urządzenie komórkowe

przekazuje się w użytkowanie na czas zajmowania
stanowiska lub realizacji zadań służbowych.

2. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie zwrócić
telefon komórkowy lub urządzenie komórkowe do
właściwej miejscowo komórki organizacyjnej łącz-
ności:
1) po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1;
2) jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej

30 dni kalendarzowych.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnia-

jących dalsze użytkowanie telefonu komórkowego
lub urządzenia komórkowego przez użytkownika,
możliwe jest przedłużenie użytkowania po zreali-
zowaniu procedury, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 10
1. Użytkownikowi przysługuje model telefonu ko-

mórkowego lub urządzenia komórkowego zapew-
niający realizację podstawowych usług oferowa-
nych w publicznej sieci telefonii komórkowej.

2. Przyznanie telefonu komórkowego lub urządzenia
komórkowego o rozszerzonej funkcjonalności
i wyższym koszcie zakupu następuje po zrealizo-
waniu procedury, o której mowa w § 4 ust. 2.

§ 11
1. Użytkownik obowiązany jest korzystać z telefonu

komórkowego lub urządzenia komórkowego zgod-
nie z jego przeznaczeniem i chronić go przed za-
gubieniem lub zniszczeniem.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia telefonu
komórkowego lub urządzenia komórkowego pro-
wadzone jest postępowanie wyjaśniające zgodnie
z przepisami dotyczącymi szkód wyrządzonych w
mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspo-
zycji Policji.

§ 12
Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w

sprawach łączności może, na podstawie wniosku
użytkownika, podjąć decyzję o dokonaniu cesji służ-
bowego komórkowego numeru abonenckiego na jego
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rzecz w przypadku odejścia ze służby lub pracy
w Policji, bez możliwości odkupienia telefonu komór-
kowego lub urządzenia komórkowego.

§ 13
Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy

Głównej Policji oraz zastępcy komendantów woje-
wódzkich (Stołecznego) Policji i szkół Policji właściwi
w sprawach logistyki, realizując zadania związane
z telefonią komórkową w Policji, są obowiązani kie-

rować się zasadą racjonalności i celowości wydat-
kowania środków budżetowych.

§ 14
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
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DECYZJA NR 478 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 lipca 2007 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji
do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 460 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2007 r. w
sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 9, poz. 78) postanawiam, co następuje:

§ 1
1. Ustanawiam Pełnomocnika Komendanta Główne-

go Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w
Policji, zwanego dalej „pełnomocnikiem”.

2. Funkcję pełnomocnika powierzam nadkom. Marci-
nowi Wydrze, radcy w Biurze Kontroli Komendy
Głównej Policji.

§ 2
1. Do zadań pełnomocnika należy propagowanie

praw człowieka w Policji, dbanie o przestrzeganie
standardów ich ochrony w działalności Policji oraz
reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w
krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach
poświęconych prawom człowieka.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmują w
szczególności:
1) monitorowanie i koordynowanie działań Policji

w zakresie realizacji:
a) zaleceń instytucji i organizacji krajowych

i międzynarodowych powołanych do ochro-
ny praw człowieka,

b) zadań wynikających z krajowych progra-
mów dotyczących obszaru ochrony praw
człowieka;

2) monitorowanie i rozpowszechnianie w Policji
standardów i zaleceń międzynarodowych orga-
nizacji powołanych do ochrony praw człowieka;

3) monitorowanie opracowywanych przez Policję
sprawozdań z realizacji postanowień przyjętych
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej konwencji
o ochronie praw człowieka;

4) współpracę z instytucjami krajowymi i między-
narodowymi w zakresie upowszechniania
i ochrony praw człowieka;

5) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w
zakresie ochrony praw człowieka w Policji
przez pełnomocników ds. ochrony praw czło-
wieka powołanych przez komendantów woje-
wódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Po-
licji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Poli-
cji i komendantów szkół policyjnych;

6) promowanie skutecznych działań na rzecz po-
szanowania praw człowieka poprzez inspiro-
wanie, monitorowanie i koordynowanie działań
szkoleniowych oraz popularyzacyjnych i wy-
dawniczych;

7) opiniowanie programów szkolenia z zakresu
ochrony praw człowieka oraz przedstawianie
tematów z zakresu ochrony praw człowieka do
realizacji w ramach doskonalenia zawodowego
policjantów;

8) opracowywanie rocznego raportu z działań Po-
licji w zakresie ochrony praw człowieka.

§ 3
Realizując zadania, o których mowa w § 2 pełno-

mocnik może w szczególności:
1) zwracać się o pomoc do kierowników komórek

organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komen-
dantów wojewódzkich Policji, Komendanta Sto-
łecznego Policji, Komendanta – Rektora Wyższej
Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyj-
nych;

2) wnioskować do kierowników i komendantów,
o których mowa w pkt 1 o wyznaczenie podle-
głych im policjantów i/lub pracowników Policji do
prac związanych z realizacją zadań pełnomocnika.

§ 4
Pełnomocnik składa Komendantowi Głównemu

Policji roczne sprawozdanie z realizacji zadań, o któ-
rych mowa w § 2.
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§ 5
Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia peł-

nomocnikowi Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji.

§ 6
Traci moc decyzja nr 96 Komendanta Głównego

Policji z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustanowie-
nia Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do
spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
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DECYZJA NR 480 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 lipca 2007 r.

w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie
i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych

Na podstawie § 14 ust. 3 załącznika nr 1 do zarzą-
dzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23
sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposa-
żenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji
i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyzna-
wania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 70
z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1
Miesięczna wysokość ryczałtu pieniężnego dla poli-

cjanta na czyszczenie i naprawę przedmiotów wypo-
sażenia niezbędnego do wykonywania czynności służ-
bowych przysługuje od dnia wydania tych przedmio-
tów i wynosi:
1) 4,30 zł − w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. a, j;

nr 3 w lit. a – c; nr 4 w lit. a; nr 5 w lit.
d; nr 6 w lit. a; nr 7 w lit. b; nr 9 w lit. a
– e oraz do uwagi nr 2 pod zestawem nr
5 i uwagi nr 1 pod zestawem nr 7;

2) 5,10 zł − w odniesieniu do zestawu: nr 16; nr 18;
nr 19; nr 21; nr 22; nr 24; nr 25;

3) 6,20 zł − w odniesieniu do zestawu nr 4 w lit. b,
c, e;

4) 8,60 zł − w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. b,
c, i; nr 1a; nr 4 w lit. d; nr 5 w lit. k; nr
13 z wyłączeniem mechaników obsługi
oraz do uwagi nr 1 pod zestawem nr 5;

5) 10,40 zł − w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. d,
e, h; nr 5 w lit. b; nr 17; nr 23 w lp. I pkt
1, 2, 4 – 11; nr 26; nr 27 oraz do uwagi
pod zestawem nr 2;

6) 12,30 zł − w odniesieniu do zestawu: nr 5 w lit. f –
h, ł – p; nr 8; nr 13 dla mechaników ob-
sługi;

                                                          
1 Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP
z 2003 r. Nr 5, poz. 14, Nr 13, poz. 69, Nr 20, poz. 106,
z 2005 r. Nr 15, poz. 106, Nr 19, poz. 126 oraz z 2007 r.
Nr 2, poz. 2 i Nr 4, poz. 44.

7) 14,70 zł − w odniesieniu do zestawu: nr 1 w lit. f,
g; nr 2; nr 14; nr 14a; nr 15, nr 23 w lp. I
pkt 3 oraz użytkujących motocykle o po-
jemności 250 cm3 i więcej według zesta-
wu nr 4b.

§ 2
1. Ryczałt pieniężny, o którym mowa w § 1, wypła-

ca komórka organizacyjna właściwa do spraw fi-
nansowych, raz w roku za cały rok kalendarzowy
w miesiącu lipcu, na podstawie imiennych list
sporządzonych przez wydział (sekcję) zaopatrzenia
jednostki Policji.

2. Należność powstałą w ciągu roku wypłaca się
policjantowi za okres od miesiąca powstania na-
leżności do końca roku kalendarzowego.

3. Wypłacony ryczałt pieniężny nie podlega zwrotowi.

§ 3
Uprawnienie do ryczałtu pieniężnego w wysokości

określonej w decyzji przysługuje policjantowi od dnia
1 stycznia 2007 r.

§ 4
Traci moc decyzja nr 137 Komendanta Głównego

Policji z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia
wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na
czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia
niezbędnego do wykonywania czynności służbowych
(Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 58 i Nr 20, poz. 109).

§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
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DECYZJA NR 487 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla rzeczników dyscyplinarnych

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla rzeczników dyscyplinarnych”, stano-
wiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji
w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji
w Słupsku.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Stanisław Gutowski

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

114
DECYZJA NR 488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 lipca 2007 r.

uchylająca decyzję w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach oraz decyzję

w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego policjantów na stopień bosmana żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, Nr 57, poz. 390 i Nr 120, poz. 818) posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Uchyla się:

1) decyzję nr 75 Komendanta Głównego Policji z dnia
18 marca 2003 r. w sprawie programu szkolenia
w ramach doskonalenia zawodowego dla
policjantów wykonujących zadania służbowe na
wodach (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 40);

2) decyzję nr 231 Komendanta Głównego Policji z
dnia 8 października 2003 r. w sprawie wpro-
wadzenia pilotażowego programu szkolenia w

ramach doskonalenia zawodowego policjantów na
stopień bosmana żeglugi śródlądowej (Dz. Urz.
KGP Nr 19, poz. 98).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Stanisław Gutowski
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DECYZJA NR 489 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego
dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego dla policjantów wykonujących zadania na
wodach i terenach przywodnych”, stanowiący za-
łącznik 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

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Stanisław Gutowski

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

116
DECYZJA NR 490 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 lipca 2007 r.

w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego

§ 1
Wprowadza się „Program kursu doskonalenia za-

wodowego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie
Wojewódzkiej Policji w: Bydgoszczy, Gdańsku, Go-
rzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi,
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie oraz Wrocławiu.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Stanisław Gutowski

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura
Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 498 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie wzmocnienia komórek patrolowych, interwencyjnych
i patrolowo-interwencyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w
sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań
w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr
4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postana-
wia się, co następuje:

§ 1
1. Udział stanowisk policyjnych w służbie wspoma-

gającej działalność Policji w zakresie organizacyj-
nym, logistycznym i technicznym w stosunku do
ogólnej liczby etatów policyjnych w danym woje-
wództwie oraz na obszarze działania Komendanta
Stołecznego Policji nie może przekraczać 3,6%.

2. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1,
należy osiągnąć poprzez przesunięcia etatowe
oraz racjonalne wykorzystanie pracowników i po-
licjantów w służbie wspomagającej.

3. Etaty zwolnione w następstwie działań, o których
mowa w ust. 2, należy w pierwszej kolejności
przesunąć do komórek patrolowych, interwencyj-
nych i patrolowo-interwencyjnych.

§ 2
W przypadku wolnych etatów policyjnych w ko-

mórkach patrolowych, interwencyjnych i patrolowo-
-interwencyjnych w pierwszej kolejności należy dążyć
do obsadzenia tych etatów.

§ 3
1. Policjantów wykonujących zadania w komórkach

patrolowych, interwencyjnych i patrolowo-inter-
wencyjnych nie należy kierować do wykonywania
innych zadań.

2. Policjantów w służbie przygotowawczej w pierw-
szej kolejności należy kierować do pełnienia służby
w komórkach, o których mowa w ust. 1.

§ 4
Rozwiązania organizacyjne, o których mowa w

§ 1, należy wprowadzić do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 5
Traci moc decyzja nr 107 Komendanta Głównego

Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wzmoc-
nienia komórek patrolowych i patrolowo-interwen-
cyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 6, poz. 28).

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 14

1. Zarządzenie nr 632/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

2. Zarządzenie nr 633/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

3. Zarządzenie nr 634/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania

komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

4. Zarządzenie nr 635/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

5. Zarządzenie nr 636/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

6. Zarządzenie nr 637/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.
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7. Zarządzenie nr 638/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

8. Zarządzenie nr 639/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

9. Zarządzenie nr 640/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

10. Zarządzenie nr 641/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

11. Zarządzenie nr 642/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych –
uzyskanych połączeń telefonicznych i abonentów
telefonów.

12. Zarządzenie nr 643/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

13. Zarządzenie nr 644/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

14. Zarządzenie nr 645/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

15. Zarządzenie nr 646/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

16. Zarządzenie nr 647/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

17. Zarządzenie nr 648/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

18. Zarządzenie nr 649/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych

zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

19. Zarządzenie nr 650/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

20. Zarządzenie nr 651/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

21. Zarządzenie nr 652/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

22. Zarządzenie nr 653/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

23. Zarządzenie nr 654/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

24. Zarządzenie nr 655/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

25. Zarządzenie nr 656/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

26. Zarządzenie nr 657/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

27. Zarządzenie nr 659/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

28. Zarządzenie nr 660/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 661/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 662/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
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nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 663/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 664/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych – uzyskanych bilingów połączeń telefonicz-
nych, abonentów telefonów lokalizacji telefonów
i stacji przekaźnikowych występujących w połą-
czeniach.

33. Zarządzenie nr 666/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych – uzyskanych bilingów połączeń telefonicz-
nych, abonentów telefonów lokalizacji telefonów
i stacji przekaźnikowych występujących w połą-
czeniach.

34. Zarządzenie nr 668/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 669/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 670/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 671/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 672/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 673/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 674/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 675/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-

nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 676/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 677/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 678/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 679/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 680/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 681/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 682/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 683/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 684/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 685/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 686/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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53. Zarządzenie nr 687/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 688/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 689/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 690/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 691/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 692/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 693/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 694/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 695/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 696/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 697/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 698/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-

nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 699/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 700/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 701/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych – uzyskanych połączeń telefonicznych
i abonentów telefonów.

68. Zarządzenie nr 702/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych – uzyskanych połączeń telefonicznych
i abonentów telefonów.

69. Zarządzenie nr 703/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych – uzyskanych połączeń telefonicznych
i abonentów telefonów.

70. Zarządzenie nr 704/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych – uzyskanych połączeń telefonicznych
i abonentów telefonów.

71. Decyzja nr 464z/2007 Komendanta głównego
Policji z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie powołania
grupy operacyjno-śledczej.

72. Decyzja nr 465/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie zmiany
Decyzji nr 417/07 KGP w sprawie powołania ko-
misji przetargowej do postępowania nr
101/Cmt/07/EM.

73. Decyzja nr 466/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie zmiany
Decyzji nr 416/07 KGP w sprawie powołania ko-
misji przetargowej do postępowania nr
102/Cmt/07/EM.

74. Decyzja nr 467/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniająca Decyzję
nr 286 Komendanta Głównego Policji z dnia 23
kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 61/Cmt/07/JC.

75. Decyzja nr 468/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
122/Cmt/07/JM.

76. Decyzja nr 469/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.

77. Decyzja nr 471/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
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komisji przetargowej do postępowania nr
123/Cmt/07/BG.

78. Decyzja nr 472/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
125/Ckt/07/EM.

79. Decyzja nr 473/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
124/Ckt/07/EM.

80. Decyzja nr 474/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
129/Cmt//07/EM.

81. Decyzja nr 475/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniająca Decy-
zję nr 459 Komendanta Głównego Policji z dnia
29 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 114/Cmt/07/JM.

82. Decyzja nr 476/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
130/Ctr/07/HC.

83. Decyzja nr 477/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zmiany
Decyzji nr 460/07 w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 117/Cmt/07/GB.

84. Decyzja nr 479/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia grupy operacyjno-procesowej.

85. Decyzja nr 481/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji oraz załatwiania
niektórych innych spraw w zakresie gospodarki
mieszkaniowej.

86. Decyzja nr 482/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji do wyboru kandydata na stanowisko
dyrektora zakładu budżetowego – Zespołu Szko-
leniowo-Wypoczynkowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Szklarskiej Porę-
bie, nad którym nadzór sprawuje Komendant
Główny Policji.

87. Decyzja nr 483/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie udziele-

nia pełnomocnictw do składania oświadczeń w
zakresie praw i obowiązków majątkowych w
imieniu Komendanta Głównego Policji.

88. Decyzja nr 484/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
133/BŁiI/07/HC.

89. Decyzja nr 485/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
128/BŁiI/07/BP.

90. Decyzja nr 486/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
112/BŁiI/07/BG.

91. Decyzja nr 491/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
139/BŁiI/07/BP.

92. Decyzja nr 492/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
136/Cmt/07/EMi.

93. Decyzja nr 493/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
138/Cam/07/EMi.

94. Decyzja nr 494/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
137/Cmt/07/JK.

95. Decyzja nr 495/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
135/Cmt/07/EM.

96. Decyzja nr 496/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr
134/BŁiI/07/JK.

97. Decyzja nr 497/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji
niektórych zadań związanych z prowadzeniem
i kontrolą gospodarki finansowej jednostki.
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