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124
DECYZJA NR 606 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji
oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.1) i § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia
nr 460 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja
2007 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 78) postanawiam, co na-
stępuje:

                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818 i Nr 140, poz. 981.

§ 1
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

insp. Arkadiusz Pawełczyk nadzoruje realizację
czynności z zakresu zadań następujących komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
1) Biura Prewencji i Ruchu Drogowego;
2) Głównego Sztabu Policji.

2. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Ferdy-
nand Skiba nadzoruje realizację czynności z zakresu
zadań następujących komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji:
1) Centralnego Biura Śledczego;
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2) Biura Kryminalnego;
3) Biura Wywiadu Kryminalnego;
4) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji Tomasz
Karczewski nadzoruje realizację czynności z zakre-
su zadań następujących komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji:
1) Biura Logistyki Policji;
2) Biura Łączności i Informatyki;
3) Biura Finansów.

4. Osobiście nadzoruję realizację czynności z zakresu
zadań następujących komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji:
1) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;
2) Biura Kadr i Szkolenia;
3) Biura Prawnego;
4) Biura Ochrony Informacji Niejawnych;
5) Biura Kontroli;
6) Biura Spraw Wewnętrznych;
7) Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
8) Zespołu Audytu Wewnętrznego.

§ 2
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

insp. Arkadiusz Pawełczyk i Zastępca Komendanta
Głównego Policji insp. Ferdynand Skiba nadzorują
komendantów wojewódzkich Policji według następu-
jącego podziału:
1) insp. Arkadiusz Pawełczyk nadzoruje komendan-

tów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Byd-
goszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie,
Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie;

2) insp. Ferdynand Skiba nadzoruje Komendanta
Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich
Policji w: Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim,
Katowicach, Kielcach, Opolu, Radomiu i we Wro-
cławiu.

§ 3
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-

cji i zastępców Komendanta Głównego Policji upo-
ważniam do:
1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń

w sprawach związanych z funkcjonowaniem
nadzorowanych przez nich służb oraz komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji,
z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych
w formie zarządzeń;

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi
organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz
podmiotami niemającymi osobowości prawnej
w sprawach określonych w pkt 1.

§ 4
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-

cji i zastępców Komendanta Głównego Policji
upoważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do zała-
twiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych
policjantów, pełniących służbę w nadzorowanych

komórkach organizacyjnych Komendy Głównej
Policji.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1,
nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:
1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
2) wyznaczenia i odwołania rzeczników dyscypli-

narnych;
3) orzekania o wymierzeniu kar dyscyplinarnych

obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz
podejmowanych w celu wykonania tych kar.

3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących
służbę w Gabinecie Komendanta Głównego Policji,
Biurze Kadr i Szkolenia, Biurze Prawnym, Biurze
Ochrony Informacji Niejawnych, Biurze Kontroli,
Biurze Spraw Wewnętrznych, Krajowym Centrum
Informacji Kryminalnych i w Zespole Audytu We-
wnętrznego – rozpatruję osobiście.

§ 5
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-

cji insp. Arkadiusza Pawełczyka upoważniam do:
1) podejmowania decyzji w sprawie określania

terminów przyjęć do służby w Policji;
2) wydawania w moim imieniu decyzji w spra-

wach szkolenia zawodowego oraz doskonalenia
zawodowego w Policji, w tym do określania
programów tego szkolenia i doskonalenia oraz
powoływania zespołów do opracowywania
projektów tych programów;

3) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych
i doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania
zasad oceniania postępów policjantów w tych
szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

2. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-
cji insp. Arkadiusza Pawełczyka i Zastępcę Ko-
mendanta Głównego Policji insp. Ferdynanda
Skibę upoważniam do podejmowania w moim
imieniu decyzji związanych ze stosowaniem
art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji
w sprawach należących do zadań Biura Spraw
Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w przy-
padkach pilnych, w których ze względu na
okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpa-
trzenie sprawy przeze mnie.

3. Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Fer-
dynanda Skibę upoważniam do podejmowania
w moim imieniu decyzji związanych ze stosowa-
niem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji
w sprawach należących do zadań Centralnego
Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

4. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-
cji insp. Arkadiusza Pawełczyka upoważniam do
podejmowania w moim imieniu decyzji, o których
mowa w ust. 3, w przypadkach pilnych, w któ-
rych ze względu na okoliczności nie jest możliwe
niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub
przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji
insp. Ferdynanda Skibę.
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§ 6
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności
w siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Wskazany przeze mnie lub przez Pierwszego Za-
stępcę Komendanta Głównego Policji Zastępca
Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie
w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu
lub w służbie i jednoczesnej nieobecności w sie-
dzibie urzędu lub w służbie Pierwszego Zastępcy
Komendanta Głównego Policji.

§ 7
Traci moc decyzja nr 180 Komendanta Głównego

Policji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie podziału

zadań między zastępców Komendanta Głównego
Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji
w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz.
KGP Nr 5, poz. 51 i Nr 8, poz. 68).

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

125
DECYZJA NR 607 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medy-
cyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 oraz
z 2006 r. Nr 141, poz. 1011), § 1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy
w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
(Dz. U. Nr 3, poz. 42), § 2 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 wrze-
śnia 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pra-
cy (Dz. U. Nr 118, poz. 1270) i § 14 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw
i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
(Dz. U. Nr 151, poz. 1261) postanawia się, co na-
stępuje:

§ 1
W decyzji nr 449 Komendanta Głównego Policji z

dnia 24 września 2004 r. w sprawie profilaktycznej
opieki zdrowotnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz.
120, z 2005 r. Nr 20, poz. 138 oraz z 2006 r. Nr 9,
poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 2 i w pkt 3 zdania wstępne otrzymują

brzmienie:
„2) Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych,
uwzględniając kadrę oraz słuchaczy;
3) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głów-
nej Policji uwzględniając:”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Umowy na badania i szczepienia zawiera się
zgodnie z przepisami w zakresie:

1) zamówień publicznych;
2) służby medycyny pracy;
3) chorób zakaźnych i zakażeń;
4) finansów publicznych.”;

3) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skierowania na badania i szczepienia wy-
stawiają komendanci wojewódzcy Policji, Ko-
mendant Stołeczny Policji, Komendant-rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci
szkół policyjnych, a w Komendzie Głównej Poli-
cji dyrektorzy biur, ich zastępcy lub osoby upo-
ważnione.”;

b) w ust. 3-5 i 7 użyte w różnym przypadku wyra-
zy „Biuro Kontroli” zastępuje się użytymi w od-
powiednim przypadku wyrazami „Biura Kadr
i Szkolenia”;

4) uchyla się § 8.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik
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126
DECYZJA NR 608 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

W związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stano-
wiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. Nr 148, poz. 973) postanawia się, co nastę-
puje:

§ 1
W decyzji nr 278 Komendanta Głównego Policji

z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zaopatrywania
w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na
stanowiskach w monitory ekranowe (Dz. Urz. KGP
Nr 14, poz. 74 oraz z 2006 r. Nr 9, poz. 51) wpro-
wadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Decyzje w sprawie formy zakupu podejmują
oraz realizują zakupy komendanci wojewódzcy
Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-
-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ko-
mendanci szkół policyjnych, a w Komendzie
Głównej Policji Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia.”;

2) uchyla się § 4.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

127
WYTYCZNE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniające wytyczne w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji

W celu realizacji postanowień § 1, § 6 i § 32 roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postę-
powania komisji lekarskich podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349,
z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1
W wytycznych nr 7 Komendanta Głównego Policji

z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie orzecznictwa
lekarskiego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 149
i z 2006 r. Nr 9, poz. 53) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Umowy na badania z zakresu orzecznictwa
lekarskiego zawiera się zgodnie z przepisami
w zakresie:
1) zamówień publicznych;
2) właściwości i trybu postępowania komisji le-

karskich podległych Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji;

                                                          
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone

w Dz. U. z 1992 r. Nr 83, poz. 425, z 1995 r. Nr 146,
poz. 712 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496.

3) finansów publicznych.”;
2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych
uwzględniając kadrę;”;

3) w § 3 w pkt 3, w § 4 w ust. 4 i 5 oraz w § 5
użyte w różnym przypadku wyrazy „Biuro Kontro-
li” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypad-
ku wyrazami „Biuro Kadr i Szkolenia”;

4) w § 4 w ust. 2 wyrazy „Komendant Wyższej
Szkoły Policji, komendanci szkół Policji” zastępuje
się wyrazami „Komendant-rektor Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyj-
nych”;

5) uchyla się § 8.

§ 2
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik
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128
WYTYCZNE NR 5 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

zmieniające wytyczne w sprawie zasad nabywania i gospodarowania miejscami
na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych

w jednostkach organizacyjnych Policji

§ 1
W wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji

z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zasad nabywania
i gospodarowania miejscami na turnusach profilak-
tyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych
w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 5, poz. 28, z 2004 r. Nr 16, poz. 106 i z 2006 r.
Nr 9, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 i w § 2 w ust. 1 wyrazy „Dyrektor

Biura Kontroli” zastępuje się wyrazami „Dyrektor
Biura Kadr i Szkolenia”;

2) uchyla się § 3.

§ 2
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 16

1. Zarządzenie nr 777/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 778/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 779/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 780/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 781/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 782/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 783/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 784/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 785/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania

komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 786/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 787/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 788/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 789/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 790/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 791/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 792/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 793/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 794/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 795/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
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komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 796/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 797/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 798/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 799/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 800/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 801/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 802/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 803/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 804/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 805/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 806/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 807/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 808/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 809/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 810/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 811/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 812/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 813/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 814/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 815/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 816/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 817/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 818/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 819/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 820/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 821/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 822/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 823/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 824/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 825/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 826/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 827/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 828/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
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komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

53. Decyzja nr 581/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania Komitetu Zarządzającego oraz
określenia zasad funkcjonowania systemu wdrażania
dorobku prawnego Schengen w Policji.

54. Decyzja nr 582/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 162/BŁiI/07/MSz.

55. Decyzja nr 583/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
Komisji do odbioru dwudziestu sztuk samochodów
osobowych terenowych w policyjnej wersji „oznako-
wanej” dostarczanych na podstawie umowy
nr 21/ZP/BTiZ/WGT/2007.

56. Decyzja nr 584/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkła-
du czasu pracy dla pracowników korpusu służby cy-
wilnej w Wydziale do spraw SIRENE Biura Wywiadu
Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

57. Decyzja nr 585/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję w
sprawie podstawowego, zmianowego i indywidualne-
go rozkładu czasu służby policjantów pełniących służ-
bę w Komendzie Głównej Policji.

58. Decyzja nr 586/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania ze-
społu do przeprowadzenia badań audytowych w za-
kresie realizacji planów pracy i oceny efektywności
realizowanych zadań w komórkach organizacyjnych
Komendy Głównej Policji oraz realizacji strategii wo-
jewódzkich i oceny efektywności realizowanych zadań
w komendach wojewódzkich Policji.

59. Decyzja nr 587z/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.

60. Decyzja nr 588z/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję w
sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

61. Decyzja nr 589/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie rozwiązania gru-
py operacyjno-śledczej.

62. Decyzja nr 590/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 166/Cmt/07/JC.

63. Decyzja nr 591/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji do odbioru przedmiotu zamówienia.

64. Decyzja nr 592/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania Komisji do odbioru paliwa lotni-
czego dostarczonego na podstawie umowy
nr 68/Cmt/05/JUK z dnia 31 lipca 2007 r.

65. Decyzja nr 593/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Ko-
misji do odbioru dostaw i usług wykonywanych na
podstawie umowy nr 79/Cmt/05/RS/128 z dnia 12
sierpnia 2005 r.

66. Decyzja nr 594/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania programu szkolenia zawodowe-
go dla absolwentów szkół wyższych.

67. Decyzja nr 595/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
zespołu do opracowania programu kursu specjali-

stycznego dla policjantów kierujących zespołami oglę-
dzinowymi.

68. Decyzja nr 596/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia upo-
ważnienia do załatwiania niektórych spraw związa-
nych z zagranicznymi podróżami służbowymi
policjantów.

69. Decyzja nr 597/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do
wydawania zaświadczeń i udzielania informacji o wpi-
sach w ewidencji kierowców naruszających przepisy
ruchu drogowego prowadzonej przez Komendanta
Głównego Policji.

70. Decyzja nr 598z/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania grupy
operacyjno-procesowej.

71. Decyzja nr 599/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie rozwiązania gru-
py operacyjno-śledczej.

72. Decyzja nr 600/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia upo-
ważnienia do wykonywania czynności nadzoru nad
działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych.

73. Decyzja nr 601/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 168/BŁiI/07/MK.

74. Decyzja nr 602/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia
Przewodniczącego Zespołu do spraw planowania
i oceny efektywności pracy Policji.

75. Decyzja nr 603/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia upo-
ważnienia do dysponowania funduszem operacyjnym
Policji.

76. Decyzja nr 604/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania programu kursu doskonalenia
zawodowego w zakresie korzystania z Krajowego
Systemu Informacyjnego Policji, w tym aplikacji Poli-
cyjnego Rejestru Imprez Masowych, oraz programu
kursu doskonalenia zawodowego w zakresie korzysta-
nia z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

77. Decyzja nr 605/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję w
sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania
umów
i porozumień w imieniu Komendanta Głównego Policji
oraz trybu postępowania w tych sprawach.

78. Decyzja nr 609z/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania grupy
operacyjno-procesowej.

79. Decyzja nr 610z/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania ze-
społu do wyboru wykonawcy oraz dokonania zakupu
Systemu Uprawnionego Monitoringu Nowej Generacji.

80. Decyzja nr 611/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Decyzji
nr 533/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
do postępowania nr 148/Cmt/07/MZ.

81. Decyzja nr 612/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji do utworzenia wewnętrznej służby ochrony
w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

82. Decyzja nr 613/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania
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Zespołu do opracowania programu funkcjonalno-użyt-
kowego nowego obiektu Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

83. Decyzja nr 614/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania ze-
społu do opracowania nowych szczegółowych zasad
otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego
policjantów.

84. Decyzja nr 615/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia upo-
ważnienia do powoływania komisji do odbioru przed-
miotu zamówienia.

85. Decyzja nr 616/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji do odbioru przedmiotu zamówienia.

86. Decyzja nr 617/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania grupy
operacyjno-procesowej.

87. Decyzja nr 618/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 169/Cmt/07/MZ.

88. Decyzja nr 619/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 151/BŁiI/07/JK.

89. Decyzja nr 620/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 170/BŁiI/07/MZ.

90. Decyzja nr 621/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Decyzji
nr 432/07 w sprawie powołania komisji przetargowej
do postepowania nr 105/BŁiI/07/GB.

91. Decyzja nr 623/2007 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 września 2007 r. w sprawie powołania Peł-
nomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw
planowania i realizacji wsparcia państwa-gospodarza
(ANS).
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