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129
ZARZĄDZENIE NR 982 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych
z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych

w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43,
poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr
140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co
następuje:

§ 1
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku

publicznego w związku z imprezami sportowymi,
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji i ko-
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mendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji re-
alizują na podległym terenie zadania w zakresie:
1) rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania

przestępstw i wykroczeń związanych z impre-
zami sportowymi;

2) gromadzenia i przetwarzania przez Policję in-
formacji dotyczących bezpieczeństwa maso-
wych imprez sportowych.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) imprezie sportowej − należy przez to rozumieć

również masową imprezę sportową;
2) kibicach − należy przez to rozumieć wszystkich

widzów przebywających na imprezach sporto-
wych lub przemieszczających się w celu
uczestniczenia w tych imprezach;

3) pseudokibicach − należy przez to rozumieć
uczestników imprez sportowych, którzy, na
bazie dotychczasowych doświadczeń, za
główny cel swojej obecności przyjmują chęć
zamanifestowania swojego stanowiska poprzez
wywoływanie awantur lub konfrontację z in-
nymi uczestnikami imprezy bądź też siłami po-
rządkowymi;

4) rozpoznanie zagrożeń − należy przez to rozu-
mieć podejmowanie działań polegających w
szczególności na rozpoznaniu nieformalnych
grup kibiców, pseudokibiców, zwłaszcza skła-
dających się z subkultur młodzieżowych itp.,
występujących między nimi antagonizmów,
a także ich realnych zamiarów oraz potencjal-
nych prognoz zachowań, sprawców prze-
stępstw i wykroczeń;

5) analizie ryzyka − należy przez to rozumieć
przewidywane zagrożenia zakłóceń bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego zarówno w miej-
scu trwania imprezy sportowej, jak i na trasie
przemieszczania się kibiców, które wynikają
z rozpoznania zagrożeń.

§ 2
1. Zadania, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1, reali-

zowane są w szczególności poprzez:
1) rozpoznanie i analizę ryzyka;
2) opiniowanie masowych imprez sportowych;
3) współdziałanie z organizatorami imprez spor-

towych i innymi podmiotami pozapolicyjnymi
odpowiedzialnymi za ich zabezpieczenie;

4) organizowanie, w miarę potrzeby, zabezpiecze-
nia przejazdów kibiców;

5) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie
prowadzenia działań profilaktycznych ukierun-
kowanych na zapobieganie i zwalczanie zja-
wisk agresji i przemocy.

2. Zadania, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2, reali-
zowane są przez:
1) Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw imprez

masowych, zwany dalej „KPK”, działający w
strukturze komórki organizacyjnej Komendy

Głównej Policji właściwej w sprawach sztabo-
wych;

2) wojewódzkie punkty kontaktowe do spraw im-
prez masowych, zwane dalej „WPK”, działające
w strukturach komórek organizacyjnych ko-
mend wojewódzkich Policji właściwych w
sprawach sztabowych;

3) powiatowe punkty kontaktowe do spraw im-
prez masowych, zwane dalej „PPK”, działające
w strukturach komórek organizacyjnych ko-
mend powiatowych Policji właściwych w
sprawach sztabowych.

§ 3
1. KPK realizuje zadania dotyczące bezpieczeństwa

masowych imprez sportowych w zakresie:
1) gromadzenia i przetwarzania informacji;
2) prowadzenia bazy informacji − Policyjnego Re-

jestru Imprez Masowych;
3) opracowywania analiz;
4) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych

informacji;
5) prowadzenia rejestru osób upoważnionych do

występowania w imieniu podmiotu uprawnio-
nego do otrzymywania informacji dotyczących
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
wraz z zakresem upoważnienia;

6) opracowywania analiz dotyczących użytych sił
i środków Policji oraz naruszeń prawa;

7) koordynacji wymiany informacji w wymiarze
krajowym i międzynarodowym, z zastrzeżeniem
§ 5;

8) współpracy z podmiotami krajowymi i zagra-
nicznymi w zakresie bezpieczeństwa maso-
wych imprez sportowych.

2. WPK realizuje zadania dotyczące bezpieczeństwa
masowych imprez sportowych odbywających się
na podległym terenie, a także zadania związane z
przemieszczaniem się ich uczestników, w zakre-
sie:
1) gromadzenia i przetwarzania informacji;
2) opracowywania analiz;
3) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych

informacji;
4) koordynacji wymiany informacji;
5) współpracy z podmiotami krajowymi;
6) prowadzenia rejestru osób upoważnionych do

występowania w imieniu podmiotu uprawnio-
nego do otrzymywania informacji dotyczących
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
wraz z zakresem upoważnienia.

3. PPK realizuje zadania dotyczące bezpieczeństwa
masowych imprez sportowych odbywających się
na podległym terenie, a także zadania związane
z przemieszczaniem się ich uczestników, w zakre-
sie:
1) gromadzenia i przetwarzania informacji
2) opiniowania wniosków organizatorów imprez

masowych;
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3) opracowywania analiz;
4) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych

informacji;
5) koordynacji wymiany informacji;
6) współpracy z podmiotami krajowymi.

§ 4
1. Komendant wojewódzki Policji lub osoby przez

niego upoważnione udzielają organizatorom imprez
masowych informacji o osobach, wobec których
orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę
masową.

2. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się
w postaci zbiorczego wydruku komputerowego
zawierającego symbol województwa, nazwisko,
imię (imiona), numer ewidencyjny (PESEL).

3. Komendant wojewódzki i komendant powiatowy
Policji są upoważnieni do wymiany informacji
związanych z bezpieczeństwem masowych imprez
sportowych bezpośrednio z organizatorami imprez
oraz wszystkimi podmiotami uprawnionymi do
otrzymywania i zobowiązanymi do przekazywania
informacji.

§ 5
Wymiana informacji operacyjnych w wymiarze

międzynarodowym jest realizowana wyłącznie za
pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej
Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach wy-
miany informacji międzynarodowych.

§ 6
1. Nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w

§ 1 ust. 1 pkt 1, w Komendzie Głównej Policji,
sprawuje powoływany przez Komendanta Głów-
nego Policji stały zespół zadaniowy do spraw ko-
ordynacji rozpoznania, zapobiegania oraz zwalcza-
nia przestępstw i wykroczeń popełnianych w
związku z imprezami sportowymi.

2. Kierownikiem zespołu, o którym mowa w ust. 1,
jest kierownik komórki organizacyjnej Komendy
Głównej Policji właściwy w sprawach sztabo-
wych.

3. Zastępcami kierownika, o którym mowa w ust. 2,
są kierownicy komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji właściwi w sprawach kryminal-
nych i wywiadu kryminalnego.

4. W skład zespołu wchodzą:
1) policjanci i pracownicy komórki właściwej do

spraw sztabowych Komendy Głównej Policji;
2) policjanci komórek właściwych do spraw kry-

minalnych Komendy Głównej Policji;
3) policjanci komórek właściwych do spraw wy-

wiadu kryminalnego Komendy Głównej Policji;
4) policjanci komórek właściwych do spraw pre-

wencji Komendy Głównej Policji;
5) policjanci innych komórek organizacyjnych

Komendy Głównej Policji, w zależności od po-
trzeb.

§ 7
1. W celu realizacji zadań określonych w § 1 ust.1

pkt 1 komendant wojewódzki Policji:
1) w komendzie wojewódzkiej Policji tworzy ze-

spół zadaniowy do spraw  rozpoznania, zapo-
biegania oraz zwalczania przestępstw i wykro-
czeń popełnianych w związku z imprezami
sportowymi, zwany dalej „zespołem do spraw
kibiców”;

2) na podstawie dokonanej analizy zagrożeń, w
zależności od potrzeb, poleca komendantom
powiatowym Policji utworzenie zespołów do
spraw kibiców w komendach powiatowych Po-
licji.

2. W skład zespołu do spraw kibiców wchodzą:
1) kierownik zespołu i jego zastępca;
2) policjanci komórek właściwych do spraw kry-

minalnych;
3) policjanci komórek właściwych do spraw wy-

wiadu kryminalnego;
4) policjanci komórek właściwych do spraw pre-

wencji;
5) policjanci i pracownicy komórki właściwej do

spraw sztabowych;
6) policjanci innych komórek organizacyjnych, w

zależności od potrzeb.

§ 8
1. Jednostki organizacyjne Policji mają obowiązek

wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach
ze strony uczestników imprez sportowych.

2. Wymiana informacji odbywa się poprzez:
1) wprowadzanie, do bazy prowadzonej przez

KPK, informacji dotyczących imprez maso-
wych;

2) przesyłanie informacji z elementami analizy ry-
zyka na żądanie zainteresowanej jednostki or-
ganizacyjnej Policji;

3) przekazywanie informacji z bieżącego monito-
rowania zachowań kibiców;

4) przekazywanie po zakończeniu imprezy spor-
towej informacji, zawierających m.in. opis za-
chowań, listy uczestników ewentualnych wy-
darzeń, listy osób legitymowanych w związku
z imprezą sportową.

§ 9
Komendant wojewódzki Policji i komendant

powiatowy Policji może, w razie potrzeby
organizować zabezpieczenia, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 4.

§ 10
Wprowadza się do użytku:

1) „Instrukcję w sprawie sposobu organizacji zespołów
zadaniowych do spraw rozpoznania, zapobiegania
oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń
popełnianych w związku z imprezami sportowymi”,
stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
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2) „Instrukcję w sprawie postępowania Policji w
związku z przejazdami kibiców”, stanowiącą
załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 11
W terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie

niniejszego zarządzenia:
1) Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy

Głównej Policji w porozumieniu z Dyrektorem Biura
Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
określą minimalne wymagania sprzętu będącego na
wyposażeniu zespołów monitorujących;

2) komendanci wojewódzcy Policji dokonają analizy
zagrożeń oraz wprowadzą rozwiązania organiza-
cyjne określone w § 7 ust. 1;

3) komendanci wojewódzcy Policji określą sposób
i zakres zabezpieczeń przejazdów kibiców o któ-
rych mowa w § 9, zgodnie ze swą właściwością
terytorialną;

4) kierownik zespołu, o którym mowa w § 6 ust. 1,
określi jego szczegółowy zakres zadań i organiza-
cję pracy.

§ 12
Tracą moc:

1) decyzja nr 57 Komendanta Głównego Policji z dnia
16 lutego 2005 r. w sprawie systemu gromadze-

nia i przetwarzania przez Policję informacji doty-
czących bezpieczeństwa masowych imprez spor-
towych oraz udzielania informacji o osobach, wo-
bec których orzeczono środek karny zakazu wstę-
pu na imprezę masową (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr
6, poz. 22);

2) wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zasad or-
ganizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań
związanych z przejazdami uczestników imprez,
uroczystości i zgromadzeń w zakresie przemiesz-
czania się uczestników imprez sportowych (Dz.
Urz. KGP z 2006 r. Nr 13, poz. 83).

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer-

nika 2007r.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk

Załączniki
do Zarządzenia nr 982
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 września 2007 r.

Załącznik nr 1
I N S T R U K C J A

w sprawie sposobu organizacji zespołów zadaniowych do spraw rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania
przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Instrukcja określa sposób:

1) organizacji zespołów zadaniowych do spraw rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania przestępstw
i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi, zwanych dalej zespołami do spraw
kibiców oraz zadania kierowników zespołów;

2) prowadzenia rozpoznania na potrzeby zespołów do spraw kibiców;
3) monitorowania kibiców przez zespoły monitorujące;
4) współpracy i wymiany informacji pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w zakresie

zadań zespołów do spraw kibiców.

Rozdział II
Sposób organizacji zespołu do spraw kibiców oraz zadania kierownika i zastępcy kierownika zespołu

w komendzie wojewódzkiej Policji
§ 2

1. Zespół do spraw kibiców składa się z:
1) grupy rozpoznania kryminalnego;
2) członków wojewódzkiego punktu kontaktowego.

2. W skład grupy rozpoznania kryminalnego wchodzą:
1) funkcjonariusz(e) komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej w sprawach kryminal-

nych;
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2) funkcjonariusz(e) komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej w sprawach wywiadu
kryminalnego;

3) funkcjonariusz(e) komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej w sprawach techniki
operacyjnej;

4) funkcjonariusz(e) komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej w sprawach dochodze-
niowo-śledczych.

3. W zależności od potrzeb w skład zespołu można powołać przedstawiciela innej komórki organizacyjnej ko-
mendy wojewódzkiej Policji.

4. Kierownika i zastępcę kierownika zespołu do spraw kibiców w komendzie wojewódzkiej Policji wyznacza się
spośród kierowników lub zastępców kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2.

5. Zespoły zadaniowe do spraw kibiców w komendach powiatowych Policji organizuje się odpowiednio.

§ 3
1. Do zadań kierownika zespołu należy:

1) kierowanie pracą zespołu;
2) określanie kierunków, inicjowanie i koordynacja działań podejmowanych przez jednostki i komórki organi-

zacyjne Policji na podległym terenie, w zakresie zadań zespołu;
3) nadzór nad wymianą informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych, w zakresie właściwości

służb kryminalnych;
4) opracowywanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa dla potrzeb planowania prewencyjnego zabezpieczenia

imprez sportowych;
5) współpraca z innymi komendami wojewódzkimi Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych;
6) udzielanie pomocy podległym jednostkom w prowadzonych działaniach w zakresie rozpoznania zagrożeń

bezpieczeństwa imprez masowych;
7) współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami

sportowymi.
2. Do zadań zastępcy kierownika zespołu należy kierowanie zespołem pod nieobecność kierownika oraz inicjo-

wanie i nadzór nad:
1) sporządzaniem analiz zagrożeń bezpieczeństwa imprez sportowych;
2) pracą operacyjną ukierunkowaną na rozpoznanie pseudokibiców na podległym terenie;
3) objęciem zainteresowaniem operacyjnym środowisk, których członkowie mogą stwarzać potencjalne za-

grożenie dla bezpieczeństwa imprez sportowych;
4) monitorowaniem sposobu przekazywania i rejestrowania informacji o kibicach w Systemie Informacji Ope-

racyjnej;
5) analizą informacji gromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnej dotyczących kibiców sportowych,

głównie piłki nożnej, oraz bieżące konfrontowanie informacji z SIO z informacjami gromadzonymi w PRIM;
6) monitorowaniem przebiegu postępowań przygotowawczych w sprawach zbiorowych zakłóceń porządku

publicznego podczas imprez sportowych oraz realizacji postępowań, w których osobami podejrzanymi są
osoby będące w zainteresowaniu Policji jako pseudokibice;

7) koordynowaniem przepływu informacji dotyczących pseudokibiców pomiędzy funkcjonariuszami służb
kryminalnych i prewencyjnych.

3. Do zadań zespołów do spraw kibiców należy:
1) koordynacja działań podejmowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji na podległym terenie,

w zakresie zadań zespołu;
2) wymiana informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych z jednostkami i komórkami organi-

zacyjnymi Policji;
3) gromadzenie i przetwarzanie informacji w ramach zadań wojewódzkiego punktu kontaktowego;
4) pomoc jednostkom podległym w prowadzonych działaniach w zakresie bezpieczeństwa imprez maso-

wych;
5) współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz bezpieczeństwa w związku z masowymi imprezami

sportowymi;
6) pozyskiwanie podmiotów pozapolicyjnych dla wsparcia działań Policji w prowadzeniu profilaktyki w za-

kresie bezpieczeństwa imprez masowych;
7) inicjowanie opracowywania programów profilaktycznych propagujących uczestnictwo w imprezach ma-

sowych w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
8) monitorowanie sposobu przekazywania i rejestrowania informacji o kibicach w Systemie Informacji Ope-

racyjnej;
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9) analizowanie informacji gromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnej dotyczących kibiców sporto-
wych, głównie piłki nożnej, oraz bieżące konfrontowanie informacji z SIO z informacjami gromadzonymi w
PRIM;

10) monitorowanie przebiegu postępowań przygotowawczych i o wykroczenia w sprawach zakłóceń bezpie-
czeństwa i porządku publicznego podczas imprez sportowych oraz realizacji postępowań, w których oso-
bami podejrzanymi są osoby będące w zainteresowaniu Policji jako pseudokibice;

11) koordynowanie przepływu informacji dotyczących pseudokibiców pomiędzy funkcjonariuszami służb kry-
minalnych i prewencyjnych;

12) przygotowywanie analizy ryzyka na podstawie rozpoznanych zagrożeń, na potrzeby jednostek realizują-
cych zabezpieczenia imprez sportowych.

4. Głównym obowiązkiem policjantów i pracowników Policji wchodzących w skład zespołu ds. kibiców, z wyłą-
czeniem osób, o których mowa w § 2 pkt. 4, jest realizacja zadań, o których mowa w ust. 3.

Rozdział III
Sposób prowadzenia rozpoznania na potrzeby zespołu do spraw kibiców

§ 4
1. Operacyjne rozpoznanie środowiska kibiców jest zadaniem grupy rozpoznania kryminalnego.
2. Do uzyskiwania informacji przydatnych do rozpoznania środowiska kibiców sportowych zobowiązany jest

każdy policjant. Uzyskane informacje dotyczące kibiców przekazuje w formie meldunku informacyjnego do
komórki wywiadu kryminalnego oraz do grupy rozpoznania kryminalnego.

3. Grupa, o której mowa w ust. 1, prowadzi ponadto operacyjne rozpoznanie pseudokibiców w zakresie
przestępstw niezwiązanych z imprezami sportowymi, na zasadach określonych w przepisach o pracy
operacyjnej.

§ 5
Metody i formy oraz kierunki pracy operacyjnej prowadzonej w ramach rozpoznania środowiska kibiców oraz

informacje, które powinna zawierać analiza operacyjnego rozpoznania, określają odrębne przepisy Komendanta
Głównego Policji.

Rozdział IV
Sposób monitorowania kibiców przez zespoły monitorujące

§ 6
1. W przypadkach gdy ustalono, że w grupie publiczności sportowej udającej się na mecz wyjazdowy mogą

znajdować się pseudokibice, pobyt tej publiczności w miejscowości, w której odbywa się masowa impreza
sportowa, jest monitorowany przez zespół monitorujący z jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla
drużyny przyjezdnej.

2. W zależności od charakteru zagrożenia zespół monitorujący kierowany do działań przez właściwą jednostkę
Policji liczy od 2 do 5 policjantów, w tym kierownika oraz funkcjonariuszy wykonujących czynności związane
z obserwacją i rejestracją zachowań kibiców.

3. W skład zespołu monitorującego wchodzą w szczególności policjanci zespołu do spraw kibiców.
4. Policjanci zespołów monitorujących prowadzą czynności służbowe w ubraniu cywilnym, w sposób jawny

i niejawny.
5. Podczas trwania imprezy zespół monitorujący współpracuje z dowódcą działań policyjnych, udzielając mu

pomocy w zakresie identyfikacji kibiców przyjezdnych, a także w sposób jawny rejestruje ich zachowania.
6. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, na którego terenie działania odbywa się impreza sportowa,

zapewnia warunki do skutecznego przekazywania informacji przez zespół monitorujący. Na prośbę
kierownika zespołu monitorującego, umożliwia członkom zespołu zapoznanie się z organizacją policyjnego
zabezpieczenia imprezy, trasami przemieszczania uczestników imprezy oraz obiektem, na którym będzie
odbywała się impreza sportowa, a także przydziela przewodnika.

7. Kierownik zespołu monitorującego, w terminie 3 dni po zakończeniu imprezy, zobowiązany jest sporządzić
raport, który przekazuje przełożonemu oraz wojewódzkim punktom kontaktowym, właściwym terytorialnie
dla zespołu monitorującego oraz miejsca imprezy sportowej.

8. Zespół monitorujący nie prowadzi działań na trasie przejazdu kibiców, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Zespół monitorujący może prowadzić działania w każdej fazie zabezpieczenia, jeżeli miejsce rozpoczęcia

i zakończenia podróży przez kibiców znajduje się na terenie tej samej komendy wojewódzkiej Policji.

§ 7
1. Czynności zespołu monitorującego poprzedzające imprezę sportową:

1) uzyskanie wszelkich informacji wyprzedzających dotyczących kibiców związanych z mającą się odbyć
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imprezą sportową;
2) uzyskanie od dystrybutora biletów imiennej listy osób, które zakupiły bilety;
3) uzyskanie informacji o wynajętych środkach publicznego transportu zbiorowego, osobach wynajmu-

jących, liczbie osób przewożonych, czasie i miejscu wyjazdu, trasach przejazdu, ewentualnych danych
osoby realizującej zamówienie (kierowcy) oraz numer jej telefonu komórkowego;

4) prowadzenie bieżącej analizy informacji:
a) w środkach masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych mediów,
b) na stronach internetowych w celu stałej kontroli medialnych zapowiedzi wywoływania ekscesów

chuligańskich przez pseudokibiców,
5) udział w odprawie służb policyjnych;
6) rejestrowanie za pomocą technik foto-video środków transportu, którymi poruszają się kibice.

2. Czynności zespołu monitorującego w trakcie imprezy sportowej:
1) obserwacja i utrwalanie zachowań kibiców przy użyciu środków technicznych rejestrujących obraz

i dźwięk;
2) ujawnianie i wskazywanie odpowiednim służbom osób, wobec których orzeczono środek karny zakazu

wstępu na imprezy masowe;
3) ujawnianie i wskazywanie osób, które mogą swoim zachowaniem naruszyć prawo lub uczestniczyły

w zbiorowych naruszenia porządku publicznego;
4) informowanie dowódcy działań Policji o zaobserwowanych zagrożeniach.

3. Czynności zespołu monitorującego po zakończeniu imprezy sportowej:
1) obserwacja i utrwalanie zachowań kibiców przy użyciu środków technicznych rejestrujących obraz

i dźwięk;
2) przegląd i analiza utrwalonych materiałów w celu ujawnienia osób, wobec których orzeczono środek

karny zakazu wstępu na imprezy masowe;
3) przekazanie do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej dla miejsca przeprowadzenia imprezy sportowej,

utrwalonych materiałów.

Rozdział V
Sposób współpracy i wymiany informacji pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji

w zakresie zadań realizowanych przez zespoły do spraw kibiców
§ 8

1. Jednostki organizacyjne Policji, które uzyskały informacje dotyczące planowanych przez pseudokibiców
działań niezgodnych z prawem, zobowiązane są do ich natychmiastowego przekazania właściwym
komendom powiatowym Policji (z jednoczesnym powiadomieniem zespołu do spraw kibiców właściwej
komendy wojewódzkiej Policji).

2. Informacja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać:
1) termin oraz miejsce działań (data, godzina);
2) liczbę pseudokibiców;
3) dane personalne i zdjęcia ewentualnych przywódców;
4) dane dotyczące środków transportu (marki pojazdów, numery rejestracyjne);
5) przypuszczalną trasę przemieszczania się (przejazdu);
6) zamiary wobec kibiców drużyny przeciwnej oraz pochodzących z miast znajdujących się na trasie

przejazdu;
7) inne ustalenia i okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo imprezy i porządek publiczny.

§ 9
Funkcjonariusze grup rozpoznania kryminalnego ściśle współpracują z:

1) dzielnicowymi w zakresie:
a) uzyskiwania informacji o kibicach i przewoźnikach,
b) stałego zadaniowania dzielnicowego w zakresie ujawniania i zbierania informacji o kibicach

zamieszkałych/przebywających na podległym terenie ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania
informacji o klubach, którym kibicują, miejscach spotkań, danych identyfikujących, posiadanych środkach
transportu, źródłach utrzymania, kontaktach towarzyskich;

2) funkcjonariuszami komórek dochodzeniowo-śledczych oraz do spraw o wykroczenia w zakresie
prowadzonych czynności procesowych, gdzie sprawcami, świadkami, pokrzywdzonymi są kibice. Po
zakończeniu czynności procesowych uzyskują informacje od funkcjonariuszy prowadzących czynności
procesowe w formie notatek służbowych;

3) funkcjonariuszami WPK i PPK, w zakresie wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych
imprez sportowych;
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4) funkcjonariuszami komórek ds. kryminalnych, którym przekazują informacje na temat działalności
przestępczej pseudokibiców, niezwiązanej z imprezami sportowymi;

5) komórkami ds. prewencji w zakresie ustalania i kontroli miejsc grupowania się kibiców (miejsc bójek tzw.
„ustawek”, barów, gdzie przebywają kibice, prywatne siłownie, adresy hal sportowych wynajmowanych
przez kibiców, miejsc zbiórek przed wyjazdem kibiców na mecze) i pojazdów, jakimi poruszają się kibice.
Informacje przekazują na piśmie służbom prewencji jednostek Policji, celem przekazania na odprawach do
służb jako zadania doraźne do przeprowadzenia kontroli i wzmożonego legitymowania przez służby
prewencyjne, a w szczególności przez dzielnicowych w ramach obchodów rejonów służbowych oraz służby
patrolowe i siły wsparcia z oddziałów prewencji Policji, biorące udział w działaniach prewencyjnych. Notatki
z wykonanych czynności służby prewencji przesyłają funkcjonariuszom grupy rozpoznania kryminalnego;

6) komórkami ruchu drogowego w zakresie danych dotyczących pojazdów, jakimi poruszają się kibice.
Informacje przekazują na bieżąco, w formie pisemnej, celem przeprowadzenia w czasie służby każdorazowo
kontroli pojazdów i przemieszczających się w nich osób. Notatki z wykonanych czynności komórki ruchu
drogowego przesyłają funkcjonariuszom grupy rozpoznania kryminalnego.

§ 10
1. Funkcjonariusze grup rozpoznania kryminalnego w ramach prowadzonych czynności operacyjnych zwracają

się do komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego
o informacje dotyczące osób i miejsc będących w zainteresowaniu Policji.

2. Sposób występowania do komórek wywiadu kryminalnego o informacje dotyczące osób i miejsc będących
w zainteresowaniu Policji określają odrębne przepisy.

3. Na zlecenie kierownika zespołu ds. kibiców lub kierownika grupy rozpoznania kryminalnego, komórka organi-
zacyjna komendy wojewódzkiej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego wykonuje analizy kry-
minalne w zakresie dotyczącym grup kibiców oraz powiązań ich z grupami przestępczymi.

Załącznik nr 2

I N S T R U K C J A
w sprawie sposobu postępowania Policji w związku z przejazdami kibiców

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Instrukcja określa:

1) obieg informacji w związku z przejazdami kibiców;
2) organizację patroli zabezpieczających;
3) taktykę służby patrolu zabezpieczającego.

Rozdział II
Obieg informacji w związku z przejazdami kibiców

§ 2
1. Każda informacja, z której wynika możliwość wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,

w związku z przejazdem kibiców powinna być przekazywana bezzwłocznie:
1) do dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji, jeżeli wynika z niej konieczność niezwłocznego podejmowa-

nia działań;
2) do zespołu do spraw kibiców.

2. Każda uzyskana informacja dotycząca przemieszczania się kibiców powinna być niezwłocznie przekazywana
do osób (podmiotów) odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy sportowej oraz do dyżurnych jednostek
Policji na trasie przejazdu lub jednostek Policji, przez teren których przewiduje się możliwość przemieszczania
się tych osób, z jednoczesnym powiadomieniem zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

3. Przekazywana informacja powinna w szczególności określać:
1) przewidywany termin przejazdu;
2) rodzaj środków transportu (dla pojazdów: marka, numer rejestracyjny, kolor, znaki szczególne);
3) planowaną trasę przejazdu, z podaniem czasu przyjazdu w rejony służbowej odpowiedzialności komend

wojewódzkich, komend powiatowych Policji;
4) liczbę i zachowanie uczestników imprez sportowych;
5) charakterystyczne oznakowania i stopień zorganizowania;
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6) dowódcę patrolu zabezpieczającego oraz liczbę policjantów, dane radiowe i telefoniczne dowódcy;
7) ewentualne potrzeby wsparcia działań patrolu zabezpieczającego.

4. Przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem:
1) komórki właściwej do spraw sztabowych komendy wojewódzkiej Policji w czasie poprzedzającym wyjazd

kibiców, w formie pisemnej;
2) dyżurnych komend wojewódzkich Policji, komend powiatowych Policji po uzyskaniu informacji o przejeż-

dżających kibicach;
3) dowódców patroli zabezpieczających podczas przejazdu przez teren działania poszczególnych komend

wojewódzkich Policji, komend powiatowych Policji, przy użyciu dostępnych środków łączności.

Rozdział III
Organizacja patroli zabezpieczających

§ 3
1. Polecenie objęcia zabezpieczeniem przejazdu kibiców przez patrol zabezpieczający poza teren województwa

wydaje komendant wojewódzki Policji, właściwy dla miejsca rozpoczęcia podróży.
2. Polecenie objęcia zabezpieczeniem przejazdu kibiców przez patrol zabezpieczający na terenie województwa

wydaje komendant powiatowy Policji, właściwy dla miejsca rozpoczęcia podróży.
3. Decyzję o zakończeniu zabezpieczenia przejazdu kibiców przez patrol zabezpieczający, podejmuje dowódca

patrolu zabezpieczającego na podstawie uzyskanych informacji od kierownika pociągu, zespołu monitorują-
cego, itp., z których wynika, że przemieszczający się kibice w dalszej części podróży nie stworzą zagrożenia
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3, o podjętej decyzji dowódca patrolu zabezpieczającego niezwłocznie
informuje dyżurnego macierzystej komendy wojewódzkiej Policji.

5. W przypadku, gdy zakończenie służby patrolu zabezpieczającego miało miejsce poza terenem macierzystej
komendy wojewódzkiej Policji, dyżurny komendy wojewódzkiej Policji, o którym mowa w ust.4. uzyskaną in-
formację o zakończeniu działań patrolu zabezpieczającego, niezwłocznie przekazuje dyżurnemu komendy
wojewódzkiej Policji właściwemu ze względu na miejsce zakończenia działań patrolu zabezpieczającego.

6. Właściwi dyżurni po uzyskaniu informacji o zakończeniu działań patrolu zabezpieczającego zobowiązani są do
zorganizowania monitorowania dalszego przejazdu kibiców na podległym terenie.

§ 4
Podstawą do właściwego przygotowania i realizacji zabezpieczenia przejazdu kibiców jest analiza ryzyka,

przygotowywana przez zespół do spraw kibiców.

§ 5
Należy zakładać konieczność wyjazdu patrolu zabezpieczającego, bez wcześniejszego planowania,

a wynikającego z zaistniałej sytuacji w związku z przejazdem kibiców.

§ 6
Na dowódcę patrolu zabezpieczającego wyznacza się policjanta dysponującego niezbędnym doświadczeniem

w zabezpieczeniu przejazdów uczestników imprez sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń
przy zabezpieczaniu przejazdów kibiców piłki nożnej oraz posiadającego umiejętności samodzielnego podejmo-
wania decyzji.

§ 7
1. Patrole zabezpieczające przejazdy kibiców, w pierwszej kolejności realizowane są przez policjantów oddzia-
łów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji i nieetatowych pododdziałów prewencji
Policji.

2. W przypadku realizacji patrolu zabezpieczającego przez policjantów OPP lub SPPP, dowódcę patrolu zabez-
pieczającego wyznacza dowódca OPP lub dowódca SPPP.

3. W przypadku realizacji patrolu zabezpieczającego przez policjantów NPP, dowódcę patrolu zabezpieczającego
wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej wystawiającej pododdział NPP.

§ 8
1.  Wyposażenie policjantów patrolu zabezpieczającego, w szczególności powinno obejmować:

1)  środki ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego oraz uzbrojenie adekwatne do postawionych
zadań;

2)  niezbędną ilość środków łączności;
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3)  sprzed fotograficzny lub audiowizualny do rejestracji zachowań przemieszczających się uczestników im-
prez oraz ewentualnych działań Policji;

4)  telefon komórkowy (dowódca patrolu).
2.  Niezależnie od wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 dowódcę patrolu zabezpieczającego wyposaża się w:

1)  wykaz danych radiowych oraz numerów telefonicznych międzymiastowej łączności resortowej jednostek
Policji na prawdopodobnych trasach przejazdu do wskazanego miejsca;

2)  wykaz danych personalnych osób najczęściej podróżujących na imprezy, a które znane są z czynnego
udziału w naruszeniach porządku prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które na podstawie
dotychczasowych doświadczeń, za główny cel swojej obecności przyjmują chęć zamanifestowania swo-
jego stanowiska poprzez wywołanie awantur  lub konfrontację z innymi uczestnikami imprezy bądź też
siłami porządkowymi;

3)  wykaz osób ukaranych zakazem wstępu na masową imprezę sportową oraz zobowiązanych wyrokiem
sądu do powstrzymania się od przebywania w miejscach prowadzenia imprez masowych.

3.  Dane, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 wraz z analizą ryzyka na przewidywanej trasie przejazdu uczestni-
ków imprez sportowych, dowódcy patrolu zabezpieczającego przekazuje właściwy kierownik zespołu do
spraw kibiców.

§ 9
1.  Dowódca patrolu zabezpieczającego  zobowiązany jest do:

1)  opracowania planu służby z uwzględnieniem:
a)  sił i środków oraz wyposażenia, przewidzianych do zabezpieczenia,
b)  zadań dla policjantów wyznaczonych do pełnienia służby w patrolu zabezpieczającym,
c)  trasy i czasu przejazdu, z podaniem miejsc przesiadek, czasu dojazdu do stacji etapowych i docelo-

wych,
d)  zadań i sposobu kierowania pracą zespołu rejestrującego zachowania kibiców,
e)  miejsc zagrożonych na trasie przejazdu,
f)  przyjętej taktyki służby,
g)  zasad współdziałania z jednostkami Policji na trasie przejazdu;

2)  przekazania dyżurnemu macierzystej komendy wojewódzkiej Policji lub komendy powiatowej Policji,
z chwilą zakończenia patrolu zabezpieczającego (opuszczenia pociągu, opuszczenia rejonu powia-
tu/województwa przez kibiców), informacji o efektach oraz prognozowanych zachowaniach kibiców;

3)  sporządzenia, po zakończeniu służby, raportu zawierającego w szczególności informacje na temat:
a)  zachowania kibiców,
b)  zaistniałych zdarzeń,
c)  liczbie osób zatrzymanych,
d)  współpracy z patrolami policyjnymi na stacjach kolejowych oraz zabezpieczającymi imprezę,
e)  ewentualnych strat w mieniu policyjnym,
f)  innych problemów, jakie wystąpiły podczas realizacji zadania.

§ 10
1. Plan, o którym mowa w § 9 pkt, sporządzany jest w 2 egzemplarzach i zatwierdzany przez właściwego

kierownika jednostki organizacyjnej Policji wystawiającej patrol zabezpieczający.
2. W razie realizacji nieplanowanej organizacji zabezpieczenia przejazdów kibiców, dane niezbędne do realizacji

patrolu zabezpieczającego podawane są przez przełożonego dowódcy patrolu zabezpieczającego i udo-
kumentowane w formie wpisu w notatniku służbowym.

§ 11
1. Na miejsce rozpoczęcia patrolu zabezpieczającego należy wyznaczać dworce, stacje, węzły komunikacyjne,

itp., z których z uwagi na funkcjonujący układ komunikacyjny będą wyjeżdżać kibice.
2. Trasy przemieszczania się kibiców do miejsca rozpoczęcia patrolu zabezpieczającego, w zależności od

potrzeb, zabezpiecza się przez policjantów, kierowanych do tego zadania w sposób planowy lub doraźny.
Niezbędne jest również kierowanie patroli operacyjnych, których informacje pozwolą na ustalenie miejsc
grupowania się kibiców lub miejsc ich odjazdu.

3. Zlokalizowane grupy kibiców nie mogą się poruszać bez nadzoru policyjnego. Należy podejmować działania
określające pożądany kierunek przemieszczania się tych osób, aż do przejęcia przez patrol zabezpieczający.

§ 12
1. Patrol zabezpieczający realizowany jest wyłącznie na obszarze właściwej komendy wojewódzkiej Policji

z wyłączeniem sytuacji uniemożliwiającej jego zakończenie w granicach województwa.
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2. Patrol zabezpieczający realizuje zadania do czasu zakończenia podróży przez kibiców, przejęcia ich przez
policjantów z innej jednostki, a także w sytuacji określonej w § 3 ust. 3.

3. Przejęcie zabezpieczenia kibiców przez policjantów innej jednostki następuje w sposób gwarantujący ciągłość
zabezpieczenia.

4. Łączny czas służby policjantów realizujących patrol zabezpieczający nie może przekroczyć 12 godzin, przy
przemieszczaniu się środkami komunikacji kolejowej oraz 10 godzin, przy przemieszczaniu się środkami
komunikacji drogowej.

§ 13
1.  Do obowiązków komendantów powiatowych Policji w zakresie ich działania należy:

1)  informowanie zainteresowanych jednostek Policji o zamiarach przemieszczania się kibiców, szczególnie
o prognozowanych zagrożeniach, czasie, sposobie przejazdu, liczebności i pochodzeniu grup;

2)  określenie podziału zadań, sposobu i zakresu zabezpieczenia przejazdu oraz trasy przejazdu jej uczestni-
ków, dokonane w porozumieniu z kierownikami jednostek właściwych dla miejsca organizowania imprezy
sportowej;

3)  wyznaczenie z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 dowódcy, określenia stanu osobowego i zadań dla patrolu zabez-
pieczającego;

4)  określenie umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia policjantów;
5)  zapewnienie wyposażenia w środki łączności radiowej, w tym telefonu komórkowego dla dowódcy pa-

trolu zabezpieczającego;
6)  podejmowanie decyzji o włączeniu dodatkowo w skład patrolu ekipy rejestrującej zachowania uczestni-

ków imprezy techniką wideo;
7)  przekazywanie informacji o wystawieniu patrolu zabezpieczającego zainteresowanym kierownikom jedno-

stek Policji i właściwym jednostkom organizacyjnym Polskich Kolei Państwowych;
8)  przydzielanie środków transportu;
9)  zapewnienie obecności wzmocnionych patroli policyjnych, w zależności od rozpoznania zagrożeń, na stacjach

kolejowych, w miejscach zatrzymania pociągu z kibicami, dworcach PKS, trasie przejazdu kibiców itp.;
10)  sformułowanie zadań dla patroli, o których mowa w pkt. 9, obejmujących w szczególności:

a)  informowanie o aktualnej sytuacji w rejonie służbowym,
b)  nawiązanie bezpośredniej łączności z dowódcą patrolu zabezpieczającego,
c)  wsparcie działań patrolu zabezpieczającego, na przykład przez przejęcie osób zatrzymanych,
d)  zapobieganie dewastacji mienia oraz niedopuszczenie do naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego przez przemieszczających się kibiców.
2.  Dyżurni jednostek Policji, właściwych dla trasy przejazdu uczestników imprez oraz miejsca organizowanej

imprezy, zobowiązani są do:
1)  niezwłocznego przekazania wszystkim jednostkom Policji położonym na trasie przejazdu kibiców informa-

cji uzyskanych od dowódcy patrolu zabezpieczającego, dotyczących prowadzonego zabezpieczenia prze-
jazdu;

2)  wyprzedzającego i niezwłocznego przekazywania informacji dyżurnym jednostek sąsiednich o przejeździe
kibiców, ich liczebności, zachowaniu oraz sposobie zabezpieczenia trasy przejazdu, a także innych da-
nych, istotnych z punktu widzenia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na trasach prze-
jazdu;

3)  bieżącego nadzorowania zadań wykonywanych przez patrol zabezpieczający oraz informowania dowódcy
patrolu zabezpieczającego o możliwości wystąpienia zagrożeń;

4)  utrzymania łączności z dyżurnym służb ochrony kolei na trasie przejazdu kibiców.

§ 14
1. Wszystkie jednostki Policji, właściwe dla trasy przejazdu kibiców oraz miejsca odbywania imprezy

zobowiązane są do współdziałania w zakresie wymiany informacji o przejazdach kibiców oraz związanych
z tym zagrożeniach, a także przy podejmowanych decyzjach w sprawach dotyczących realizacji
zabezpieczeń.

2. Współdziałanie pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1 dotyczy gromadzenia informacji o
zagrożeniach oraz od etapu przygotowania zabezpieczenia i wyjazdu uczestników na imprezę sportową, aż
do ich powrotu.

3. We współdziałaniu pomiędzy jednostkami Policji na etapach przygotowania zabezpieczenia i gromadzenia
informacji o zagrożeniach, odpowiedzialne są komórki organizacyjne komend powiatowych Policji realizujące
zadania sztabu Policji, a na szczeblu komendy wojewódzkiej Policji komórki właściwe w sprawach
sztabowych, natomiast podczas realizacji zabezpieczenia służby dyżurne tych jednostek lub inni
funkcjonariusze wyznaczeni przez kierownika jednostki Policji.
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§ 15
Do podstawowych zadań patrolu zabezpieczającego należy:

1) rozpoznanie planów i zamierzeń kibiców podróżujących pociągiem, autokarem itp.;
2) monitorowanie przejazdu kibiców oraz w miarę możliwości nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z kierujący-

mi autobusami lub innymi środkami transportu osobowego;
3) nawiązanie ścisłej współpracy z drużyną konduktorską i funkcjonariuszami służb ochrony kolei;
4) legitymowanie osób zachowujących się agresywnie, zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń;
5) przekazywanie zatrzymanych osób policjantom pełniącym służbę na trasie przejazdu;
6) w przypadku gdy patrol zabezpieczający zabezpiecza przejazd kibiców na całej trasie przejazdu, przekazanie

grupy kibiców jednostce Policji organizującej zabezpieczenie w miejscu organizowania imprezy, następuje na
stacji kolejowej lub w innym uzgodnionym punkcie. Ponowne przejęcie kibiców, w celu odbycia podróży po-
wrotnej, następuje po ich wejściu do pociągu lub innego środka transportu.

§ 16
Każdą informację, z której wynika możliwość powstania potencjalnego zagrożenia należy bezzwłocznie

przekazać do:
1) dyżurnego jednostki Policji, jeżeli wynika z niej konieczność natychmiastowego podjęcia działań;
2) komórek organizacyjnych, o których mowa w § 14 ust. 3, jeżeli istnieje czas na wykorzystanie danej infor-

macji w ramach przygotowywanego zabezpieczenia.

Rozdział IV
Taktyka pełnienia służby patrolu zabezpieczającego

§ 17
Podczas realizacji zadań w patrolu zabezpieczającym w szczególności należy:

1) po przybyciu na miejsce zbiórki kibiców dokonać oceny sytuacji w zakresie określenia liczebności
i zachowania się składu osobowego grupy;

2) poinformować dyżurnego macierzystej jednostki Policji o dodatkowych ustaleniach i ewentualnych wnio-
skach, co do wykonania patrolu;

3) nawiązać bezpośredni kontakt z odpowiednimi służbami PKP, SOK, drużynami konduktorskimi, organizatorem
wyjazdu, kierującymi pojazdami komunikacji zbiorowej itp.;

4) zorganizować prewencyjne zabezpieczenie kibiców. Sprawdzić czy znajdują się wśród nich osoby nieletnie,
agresywnie zachowujące się, posiadające niebezpieczne narzędzia lub w stanie nietrzeźwości. Po ujawnieniu
takich osób ustalić ich tożsamość;

5) pouczyć uczestników wyjazdu o obowiązujących zasadach zachowania. Uprzedzić ich, że w przypadku po-
dejmowania zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku oraz uciążliwych dla innych
podróżnych, mogą zostać usunięci z pociągu. W trakcie prowadzonych rozmów podjąć próbę ustalenia czy
na trasie przejazdu będą wsiadać jeszcze inne osoby, jeżeli tak to gdzie i ile. O ustaleniach poinformować dy-
żurnego macierzystej jednostki Policji (w przypadku przejazdu pociągiem również właściwe służby PKP) ce-
lem przekazania tych ustaleń jednostkom Policji na trasie przejazdu;

6) w przypadku przejazdu środkami PKP nadzorować wspólnie z SOK i obsługą pociągu wsiadanie i wysiadanie
uczestników przejazdu, w miarę możliwości dążyć do ulokowania ich w jednym, najlepiej ostatnim wagonie
składu i ustalić możliwości odłączenia od składu pociągu;

7) w trakcie przeprowadzania kibiców w rejonie dworca, stacji, w miarę możliwości, odizolować ich od pozo-
stałych podróżnych;

8) do chwili wejścia kibiców do wagonów wystawić patrole z zadaniem bieżącego obserwowania zachowania
się uczestników przejazdu, uniemożliwienia wchodzenia przez okna, przebiegania po torach, itp.;

9) uzgodnić z drużyną konduktorską i ze służbami PKP, w tym SOK obowiązkowe sprawdzenie biletów podczas
wchodzenia kibiców do wagonów oraz udzielić tym służbom pomocy przy wykonywaniu powyższych czyn-
ności, celem uniemożliwienia podróży kibicom nieposiadającym biletów;

10) rozmieścić policjantów podczas przejazdu w taki sposób, aby zapewnić pełną obserwację zachowań kibiców
oraz uniemożliwić spowodowanie naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

11) w czasie przejazdu patrolu zabezpieczającego prowadzić obserwację na całej trasie przejazdu
w celu zlokalizowania innych dosiadających się grup kibiców oraz obowiązkowo nawiązywać kontakt z poli-
cjantami pełniącymi służbę w miejscach na trasie przejazdu;

12) w przypadku agresywnego zachowania się kibiców, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku
oraz uciążliwego dla innych podróżnych, jeśli upoważniony przedstawiciel przewoźnika zadecyduje na pod-
stawie regulaminu przewozu o usunięciu ich z pociągu, należy udzielić przewoźnikowi pomocy w wyegze-
kwowaniu tej decyzji;
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13) o podjętej decyzji wyprowadzenia kibiców z pociągu lub innego środka transportu zbiorowego należy nie-
zwłocznie poinformować jednostkę Policji, na terenie działania której ma to nastąpić. Jednostka ta ma obo-
wiązek udzielenia pomocy poprzez skierowanie w uzgodnione miejsce sił Policji celem przejęcia kibiców;

14) decyzja o wyprowadzeniu kibiców z pociągu lub innego środka transportu zbiorowego może być zrealizowa-
na dopiero po upewnieniu się, że w miejscu podjęcia działań znajdują się odpowiednie siły policyjne;

15) zadaniem patrolu zabezpieczającego jest ustalenie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, w miarę możliwo-
ści zatrzymanie go lub wskazanie innym policjantom oraz ustalenie świadków zdarzenia, np. spośród obsługi
pociągu, pasażerów, obsługi stacji benzynowych, sklepów itp. Czynności te należy dokumentować notatka-
mi urzędowymi przekazywanymi niezwłocznie dyżurnemu lub kierownikowi komórki dochodzeniowo-
-śledczej jednostki prowadzącej dane postępowanie;

16) przed przyjazdem do stacji docelowej lub innego miejsca zakończenia podróży, dowódca patrolu zabezpie-
czającego nawiązuje kontakt z dowódcą zabezpieczenia imprezy sportowej lub wyznaczonym policjantem
(łącznikiem) z jednostki Policji, na terenie działania której odbywa się impreza, celem przekazania grupy i
wszystkich danych dotyczących kibiców, przejazdu oraz atmosfery wśród nich panującej;

17) dowódca patrolu jest zobowiązany na bieżąco przekazywać informacje o przemieszczających się kibicach
kierownikowi zespołu monitorującego;

18) w przypadku przemieszczania się uczestników imprezy sportowej w pociągach wynajętych (specjalnych)
zabezpieczenie ich przejazdu polega na:
a) wystawieniu przez właściwe terytorialnie komendy powiatowe Policji wzmocnionych patroli (w szczegól-

ności na stacjach kolejowych) na czas ich przejazdu lub postoju,
b) utrzymywaniu stałego kontaktu ze służbami PKP oraz kierownikiem pociągu specjalnego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 18
Komendant wojewódzki Policji w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia zobowiązany

jest do określenia zakresów i sposobów zabezpieczeń przejazdów kibiców na podległym terenie, uwzględniając
zagrożenia związane z ich przemieszczaniem się.

130
DECYZJA NR 644 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 września 2007 r.

w sprawie prowadzenia w Komendzie Głównej Policji zbioru informacji
o nazwie „Opiekun”

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.
277, Nr 37, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140,
poz. 981) i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.1) oraz w
celu skutecznego wykonywania zadań Policji określo-
nych w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr
36, poz. 232) i art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, postanawia się, co na-
stępuje:

§ 1
1. Tworzy się zbiór informacji o nazwie „Opiekun”,

prowadzony w celu usprawnienia czynności służ-
bowych wykonywanych w zakresie ochrony

                                                          
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.

Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

świadków koronnych i innych osób zagrożonych
działaniami przestępczymi.

2. W zbiorze „Opiekun” przetwarza się informacje
dotyczące:
1)  osób chronionych na podstawie odrębnych

przepisów o świadku koronnym2 oraz przepi-
sów w sprawie metod i form ochrony osób za-
grożonych działaniami przestępczymi3, zwa-
nych dalej „osobami chronionymi”;

                                                          
2 a) ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym,

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i
innym uprawnionym osobom (Dz. U. Nr 201, poz. 1480),

c) zarządzenie nr pf-6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16
marca 1999 r. w sprawie metod i form wykonywania przez
Policję zadań w zakresie ochrony osobistej oraz udzielania
pomocy świadkom koronnym i osobom im najbliższym; zmie-
nione zarządzeniami nr 001089 z dnia 15 października 2004 r.
oraz nr pf-94 z dnia 8 lutego 2005 r. (niepublikowane).

3 Zarządzenie nr pf-810 Komendanta Głównego policji z dnia 15
lipca 2005 r. w sprawie metod i form ochrony udzielanej przez
Policję osobom zagrożonym (niepublikowane).
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2)  osób mających wpływ na bezpieczeństwo osób
chronionych lub w inny sposób związanych z
realizowanymi przez Policję czynnościami
ochronnymi;

3)  policjantów i pracowników Policji wykonują-
cych w Komendzie Głównej Policji czynności
służbowe związane z ochroną osób, o których
mowa w ust. 1;

4)  programów ochrony prowadzonych w Komen-
dzie Głównej Policji i komendach wojewódzkich
Policji na podstawie przepisów, o których mo-
wa w pkt 1;

5)  miejsc, zdarzeń, faktów i przedmiotów mają-
cych znaczenie dla bezpieczeństwa osób chro-
nionych oraz realizacji programów ochrony, o
których mowa w pkt 4.

3. Określony w ust. 1 cel prowadzenia zbioru „Opie-
kun” realizuje się w szczególności poprzez:
1) porównywanie i kojarzenie wprowadzanych do

zbioru informacji opisowych celem przekształ-
cania ich w powiązane ze sobą informacje ma-
cierzowe;

2) wielowymiarowe analizowanie zgromadzonych
informacji z wykorzystaniem diagramów anali-
tycznych oraz odpowiednich uniwersalnych i
dedykowanych aplikacji analitycznych, w tym
zwłaszcza aplikacji eksploracji danych;

3) opracowywanie prezentacji zasobów informa-
cyjnych zbioru w formie tekstowej i graficznej.

§ 2
1. Zbiór „Opiekun” prowadzi się w Zarządzie Ochro-

ny Świadka Koronnego Centralnego Biura
Śledczego Komendy Głównej Policji, z zachowa-
niem wymogów ustalonych odrębnymi przepisami
o ochronie informacji niejawnych4, a w odniesieniu
do informacji stanowiących dane osobowe – rów-
nież z zachowaniem wymogów ustalonych odręb-
nymi przepisami o ochronie danych osobowych5.

2. Informacje w zbiorze „Opiekun” przetwarza się z
zachowaniem wymogów określonych w:
1) dokumentacji wersji 1.0 „Szczególnych Wyma-

gań Bezpieczeństwa Systemu Opracowania
Dokumentów Niejawnych Stanowiących Ta-
jemnicę Państwową w jednostkach i komór-

                                                          
4 a) ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji nie-

jawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz.
1592 i Nr 220, poz. 1600),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia
2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa
teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171, poz. 1433).

5 a) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711),

b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwa-
rzania danych osobowych oraz warunków technicznych i or-
ganizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sys-
temy informatyczne służące do przetwarzania danych osobo-
wych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

kach organizacyjnych Policji” (System ODN-
TAJNY) oraz „Procedur Bezpiecznej Eksploata-
cji Systemu ODN-TAJNY w jednostkach i ko-
mórkach organizacyjnych Policji”, zatwierdzo-
nej przez Komendanta Głównego Policji w
styczniu 2006 r. i oznaczonej nr I-0-656/05
oraz I-0-657/05;

2) instrukcji bezpiecznego użytkowania zbioru in-
formacji „Opiekun”, wydawanej przez Dyrekto-
ra Centralnego Biura Śledczego i zatwierdzonej
przez Komendanta Głównego Policji.

§ 3
1. Za prowadzenie zbioru „Opiekun” jest odpowie-

dzialny Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Ko-
mendy Głównej Policji, którego upoważnia się do
wykonywania w imieniu Komendanta Głównego
Policji funkcji administratora danych osobowych,
przetwarzanych w zakresie objętym niniejszą de-
cyzją.

2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji jest obowiązany zapewnić nieza-
wodne pod względem technicznym funkcjonowa-
nie stanowiska dostępowego Systemu ODN-
TAJNY, na którym jest prowadzony zbiór „Opie-
kun”.

§ 4
1.  Do dostępu do informacji przetwarzanych w zbio-

rze „Opiekun” są uprawnieni wyłącznie policjanci
umieszczeni na liście użytkowników ustalanej
przez Naczelnika Zarządu Ochrony Świadka Ko-
ronnego Centralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji, sporządzanej według procedury
2.2. Procedur Bezpiecznej Eksploatacji, o których
mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.

2.  Naczelnik Zarządu Ochrony Świadka Koronnego
Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej
Policji jest obowiązany dostosować zakres dostę-
pu, o którym mowa w ust. 1, do rodzaju czynno-
ści służbowych wykonywanych przez poszczegól-
nych użytkowników zbioru „Opiekun”.

§ 5
1.  Informacje przetwarzane w zbiorze „Opiekun”

podlegają okresowej weryfikacji, nie rzadziej niż
co 5 lat, w celu określenia ich dalszej przydatności
do realizacji czynności służbowych, o których
mowa w § 1 ust. 1.

2.  Informacje uznane w wyniku weryfikacji za trwale
nieprzydatne usuwa się ze zbioru.

3.  Informacje uznane w wyniku weryfikacji za nieak-
tualne oznacza się w zbiorze załącznikiem „nieak-
tualne”.

4.  Informacje uzyskane przed utworzeniem zbioru
„Opiekun” wprowadza się do zbioru po uprzednim
zweryfikowaniu ich przydatności w realizacji
czynności służbowych, o których mowa w § 1
ust. 1.
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§ 6
Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy

Głównej Policji jest obowiązany zapewnić pełną funk-
cjonalność zbioru informacji „Opiekun” najpóźniej od
dnia 1 października 2007 r.

§ 7
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

131
DECYZJA NR 681 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych

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, Nr 120, poz. 818 i Nr
140, poz. 981) postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program szkolenia zawodowego

dla absolwentów szkół wyższych”, stanowiący za-
łącznik do decyzji.

§ 2
Traci moc decyzja nr 698 Komendanta Głównego

Policji z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie programu
szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyż-

szych – I stopień z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi (Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 1, poz. 5).

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału In-
formacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

132
DECYZJA NR 682 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 września 2007 r.

uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu
specjalizacyjnego dla policjantów prowadzących postępowania w sprawach o wypadki drogowe

§ 1
Uchyla się decyzję nr 113 Komendanta Głównego

Policji z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wprowa-
dzenia pilotażowego programu kursu specjalizacyjne-
go dla policjantów prowadzących postępowania w
sprawach o wypadki drogowe (Dz. Urz. KGP Nr 7,
poz. 42).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk
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133
WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 lipca 2007 r.

w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego

Na podstawie § 31 zarządzenia nr 609 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w
sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez
policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100), wpro-
wadza się wytyczne w sprawie postępowania poli-
cjantów na miejscu zdarzenia drogowego:

§ 1
Wytyczne określają sposób postępowania poli-

cjantów na miejscu:
1)  wypadku drogowego, tj. zdarzenia drogowego, w

którym jest zabity lub ranny;
2)  kolizji drogowej, tj. zdarzenia drogowego, w któ-

rym nie ma osoby zabitej lub rannej.

§ 2
Policjant po uzyskaniu informacji o zdarzeniu dro-

gowym:
1) dokumentuje źródło i czas jej uzyskania;
2) informuje dyżurnego jednostki Policji;
3) na polecenie dyżurnego jednostki niezwłocznie

udaje się na miejsce zdarzenia;
4) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia uczest-

ników zdarzenia bądź innych osób, jak również
poważnych utrudnień drogowych, dojazd na miej-
sce zdarzenia może odbywać się przy użyciu sy-
gnałów uprzywilejowania w ruchu.

§ 3
Policjant po przybyciu na miejsce zdarzenia jest

zobowiązany do:
1) ustawienia pojazdu służbowego w sposób zapew-

niający bezpieczeństwo własne oraz uczestników
ruchu drogowego;

2) włączenia niebieskich świateł błyskowych;
3) stosowania urządzeń technicznych służących do

zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego, je-
żeli posiada je na wyposażeniu;

4) przepisu pkt 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli pojazdy
uczestniczące w zdarzeniu znajdują się poza jezd-
nią, a wykonywane czynności nie stwarzają za-
grożenia bezpieczeństwa dla policjanta i innych
uczestników ruchu drogowego.

§ 4
Policjant, który jako pierwszy przybył na miejsce

zdarzenia drogowego ustawia [pojazd w sposób
określony w § 3 oraz informuje dyżurnego jednostki o
rozpoczęciu czynności. Następnie podejmuje czynno-
ści polegające w szczególności na:

1) dokonaniu wstępnej oceny zdarzenia i przekazaniu
informacji dyżurnemu jednostki w szczególności o
konieczności przybycia innych służb ratowniczych;

2) zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na miej-
scu zdarzenia oraz współdziałaniu z innymi służ-
bami ratowniczymi w celu zminimalizowania skut-
ków zdarzenia;

3) udzieleniu pierwszej pomocy ofiarom wypadku;
4) zabezpieczeniu miejsca zdarzenia dla przeprowa-

dzenia dalszych czynności procesowych, w
szczególności poprzez ochronę śladów kryminali-
stycznych przed ich utratą bądź zniekształceniem,
w tym również przez służby ratownicze i tech-
niczne;

5) podjęciu pościgu, jeżeli sprawca zbiegł z miejsca
zdarzenia, a pościg rokuje powodzenie jego za-
trzymania;

6) ustaleniu i rozpytaniu osób uczestniczących w
zdarzeniu oraz jego świadków, a także odnotowa-
niu ich danych personalnych;

7) uzyskaniu informacji od zespołu medycznego o
obrażeniach osób poszkodowanych oraz miejscu
ich hospitalizacji;

8) poddaniu, w miarę możliwości, badaniu na zawar-
tość w organizmie alkoholu lub środka działające-
go podobnie do alkoholu kierującego (kierujących)
pojazdem oraz innej osoby, jeżeli zachodzi uza-
sadnione podejrzenie, że mogła kierować pojaz-
dem uczestniczącym w wypadku drogowym.

§ 5
Po przybyciu na miejsce zdarzenia załogi obsługi

zdarzeń drogowych lub grupy operacyjno-procesowej
policjant, o którym mowa w § 4, przekazuje dowód-
cy patrolu lub grupy informację o wykonywanych
czynnościach, dokonanych ustaleniach i pozostaje do
jego dyspozycji.

§ 6
Policjant wykonując czynności na miejscu wypad-

ku drogowego, jest obowiązany:
1) udzielić osobie rannej niezbędnej pomocy, w

szczególności poprzez:
a)  wydobycie lub uwolnienie jej z pojazdu;
b)  udzielenie pierwszej pomocy;
c)  wezwanie pomocy medycznej;
d)  wezwanie, w razie potrzeby, innych służb spe-

cjalistycznych;
2) zorganizować ruch drogowy w nowo powstałej

sytuacji oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed
kolejnym wypadkiem lub kolizją, w szczególności
poprzez:
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b)  ustawienie w odpowiednich miejscach znaków
lub urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających,

c)  ustalenie form współpracy z innymi podmiota-
mi biorącymi udział w likwidacji skutków wy-
padku,

d)  usunięcie z rejonu zdarzenia osób postronnych,
e)  powiadomienie dyżurnego jednostki o czaso-

wym zamknięciu lub ograniczeniu ruchu w celu
poinformowania o objazdach przy wykorzysta-
niu lokalnych mediów,

f)  zgłoszenie dyżurnemu konieczności zorganizo-
wania objazdu przez zarządcę drogi;

3) zabezpieczyć ujawnione śladu kryminalistyczne
pod względem technicznym i procesowym przed
ich utratą lub zniekształceniem, w tym również
przez służby ratownicze i techniczne;

4) ustalić dane personalne uczestników i świadków
wypadku;

5) poddać badaniu na zawartość w organizmie alko-
holu lub środka działającego podobnie do alkoholu
kierującego (kierujących) pojazdem oraz inną oso-
bę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
mogła kierować pojazdem w wypadku;

6) ustalić wstępnie przebieg i istotne okoliczności
wypadku na podstawie:
a) rozmowy z uczestnikami i świadkami obecnymi

na miejscu,
b) innych dowodów;

7) dokonać sprawdzeń uczestników wypadku i po-
jazdów w systemie informatycznym, w razie
ustalenia osoby lub pojazdu poszukiwanego − po-
wiadomić dyżurnego jednostki Policji;

8) ustalić miejsce hospitalizacji uczestnika wypadku
odwiezionego do szpitala, a jeżeli jest to osoba
poszukiwana powiadomić dyżurnego, zaś w razie
ucieczki uczestnika wypadku podjąć, w porozu-
mieniu z dyżurnym, czynności zmierzające do uję-
cia osoby;

9) przeprowadzić w razie potrzeby oględziny: miej-
sca, rzeczy i osób;

10) w przypadku niecierpiącym zwłoki dokonać ze-
wnętrznych oględzin zwłok;

11) przeprowadzić inne czynności procesowe zgodnie
z Kodeksem postępowania karnego (np. zarządzić
zabezpieczenie pojazdu i odzieży do dalszych ba-
dań);

12) sporządzić dokumentację z przeprowadzonych
czynności procesowych, a w szczególności:
a) szkic miejsca wypadku drogowego w skali, do-

kumentację fotograficzną, a w razie potrzeby
i możliwości dokonać rejestracji wideo,

b) notatkę urzędową oraz kartę statystyczną zda-
rzenia drogowego PRD-2/2;

13) powiadomić dyżurnego prokuratora (za pośrednic-
twem dyżurnego jednostki Policji) w przypadku
kiedy:
a) następstwem wypadku jest śmierć osoby,

b) osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa
jest osoba wymieniona w art. 309 pkt 2 Ko-
deksu postępowania karnego,

c) następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek
na zdrowiu, a osoba podejrzana o popełnienie
przestępstwa znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści,

d) wypadek wyczerpuje znamiona katastrofy ko-
munikacyjnej;

14) poinformować dyżurnego jednostki Policji o ko-
nieczności wezwania biegłego;

15) w udokumentowany sposób zabezpieczyć mienie
uczestników wypadku, jeżeli sami nie są w stanie
tego uczynić;

16) wykonać inne czynności, a w szczególności:
a) zlecone przez prokuratora lub dyżurnego jed-

nostki,
b) ustalić, czy zdarzenie zostało zarejestrowane

przez kamerę monitoringu,
c) zatrzymać w uzasadnionych przypadkach do-

kumenty, np. paszport, prawo jazdy, dowód
rejestracyjny, tarcze tachografów (lub dane z
tachografów cyfrowych),

d) poinformować uczestników wypadku o dalszej
procedurze postępowania w sprawie;

17) w przypadkach niecierpiących zwłoki (np. potrze-
ba zastosowania środka zapobiegawczego, udział
w zdarzeniu osoby czasowo tylko przebywającej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za-
mieszkującej w znacznej odległości od miejsca
wypadku) przesłuchać lub skierować na przesłu-
chanie świadków i uczestników wypadku;

18) w uzasadnionych przypadkach dokonać zatrzyma-
nia osoby;

19) wykonać czynności związane z przywróceniem
ruchu drogowego w miejscu wypadku, w szcze-
gólności:
a) zarządzić usunięcie pojazdu,
b) zgłosić dyżurnemu jednostki konieczność we-

zwania właściwych służb do porządkowania
i uprzątnięcia miejsca zdarzenia,

c) usunąć urządzenia ostrzegawczo-zabezpie-
czające,

d) przywrócić ruch do stanu pierwotnego, w tym
zlikwidować wprowadzone objazdy;

20) zgłosić dyżurnemu jednostki konieczność powia-
domienia właściwego przedsiębiorcy odpowie-
dzialnego za ładunek o potrzebie jego zabezpie-
czenia;

21) jeżeli w wypadku jest osoba zabita lub osoba,
która odniosła ciężkie obrażenia ciała i znajduje się
w stanie nieprzytomnym bądź gdy poszkodowa-
nym jest nieletni, powiadomić dyżurnego jednostki
policji o konieczności zawiadomienia osoby naj-
bliższej ofierze zdarzenia, a w przypadku cudzo-
ziemca – odpowiedniego przedstawiciela państw
obcego;

22) powiadomić dyżurnego o zakończeniu czynności
na miejscu wypadku, niezwłocznie sporządzić sto-
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sowną dokumentację z wykonanych czynności i
wraz z zabezpieczonymi dokumentami przekazać
dyżurnemu lub innemu policjantowi wyznaczone-
mu przez kierownika jednostki Policji.

§ 7
Policjant wykonując czynności na miejscu kolizji

drogowej, jest obowiązany:
1) dokonać oceny zdarzenia na podstawie śladów

kryminalistycznych oraz relacji uczestników i
świadków kolizji;

2) ujawnić, w miarę możliwości zwymiarować oraz
udokumentować graficznie w notatniku służbo-
wym ślady istotne dla rozstrzygnięcia sprawy;

3) zabezpieczyć ślady położenia pojazdu i zarządzić
jego usunięcie z miejsca zdarzenia, aby nie powo-
dował zagrożenia lub tamowania ruchu, a jeżeli
jest to możliwe – wykonać czynności, o których
mowa w § 6 pkt 2;

4) ustalić dane personalne uczestników oraz świad-
ków kolizji;

5) poddać badaniu na zawartość w organizmie alko-
holu lub środka działającego podobnie do alkoholu
kierującego (kierujących) pojazdem oraz inną oso-
bę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
mogła kierować pojazdem uczestniczącym w koli-
zji po spożyciu alkoholu lub środka działającego
podobnie do alkoholu;

6) ustalić przebieg i istotne okoliczności kolizji i po-
jazdów na podstawie rozmowy z uczestnikami i
świadkami obecnymi na miejscu oraz na podsta-
wie innych dowodów;

7) dokonać sprawdzeń uczestników kolizji i pojazdów
w systemie informatycznym, w razie ustalenia
osoby lub pojazdu poszukiwanego − powiadomić
dyżurnego jednostki Policji;

8) zastosować wobec sprawcy kolizji prawem prze-
widziane środki;

9) jeżeli na miejscu kolizji nie jest możliwe ustalenie
sprawcy wykroczenia lub oddalił się on z miejsca
albo odmówił przyjęcia mandatu karnego − spo-
rządzić niezbędną dokumentację do dalszych
czynności, w szczególności, o ile zachodzi taka
potrzeba, szkic miejsca kolizji oraz protokół oglę-
dzin pojazdu;

10) w razie potrzeby wykonać inne czynności, w
szczególności:
a) zabezpieczyć w uzasadnionych przypadkach

dokumenty, np. paszport, prawo jazdy, dowód
rejestracyjny, tarcze tachografów,

b) poinformować uczestników kolizji o dalszej
procedurze postępowania w sprawie;

c) przesłuchać lub skierować na przesłuchanie
świadków i uczestników kolizji mających miej-
sce zamieszkania w znacznej odległości od
miejsca zdarzenia,

d) zatrzymać osobę, jeżeli zachodzą przesłanki
uzasadniające zastosowanie postępowania
przyśpieszonego;

11) w razie potrzeby wykonać czynności związane z
przywróceniem lub usprawnieniem ruchu drogo-
wego w miejscu zdarzenia, a w szczególności:
a) zarządzić usunięcie pojazdu,
b) zgłosić dyżurnemu jednostki konieczność we-

zwania właściwych służb do porządkowania
miejsca zdarzenia,

c) usunąć urządzenia ostrzegawczo-zabezpiecza-
jące;

12) powiadomić dyżurnego o zakończeniu czynności
na miejscu zdarzenia, niezwłocznie sporządzić sto-
sowną dokumentację z wykonanych czynności i
przekazać ją dyżurnemu lub innemu policjantowi
wyznaczonemu przez kierownika jednostki Policji.

§ 8
Policjant na miejscu zdarzenia z udziałem pojazdu

przewożącego towary niebezpieczne, realizując czyn-
ności zgodnie z § 2-7, powinien:
1) ustawić pojazd służbowy w bezpiecznej odległo-
ści;

2) podjąć próbę ustalenia rodzaju przewożonego ła-
dunku bez zbliżania się do pojazdu;

3) zbliżać się do miejsca zdarzenia od strony na-
wietrznej na odległość umożliwiającą ustalenie ro-
dzaju przewożonych towarów;

4) podjąć działania zmierzające do odizolowania tere-
nu skażenia;

5) podjąć niezbędne czynności do czasu przybycia
jednostki straży pożarnej lub służby ratownictwa
chemicznego;

6) unikać kontaktu z uwolnioną substancją.

§ 9
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
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134
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów
w miesiącu czerwcu 2007 r.

Na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277 z późn. zm.6), § 13 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grud-
nia 2006 r. w sprawie przyznawania policjantom
nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia fundu-
szu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. Nr
251, poz. 1859) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania
kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia człon-
                                                          
6 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.

ków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek po-
grzebowy (Dz. U. Nr 23, poz. 234)

ogłasza się,

że przeciętne miesięczne uposażenie policjantów,
obejmujące uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami
o charakterze stałym, w czerwcu 2007 r. wyniosło
2.910, 07 zł.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 17

1. Zarządzenie nr 829/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 830/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 831/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 832/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 833/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 834/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 835/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 836/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 837/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 838/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 839/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 840/2007  Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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13. Zarządzenie nr 841/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 842/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 843/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 844/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 845/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 846/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 847/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 848/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 849/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 850/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 851/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 852/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 853/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 854/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 855/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 856/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 857/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 858/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 859/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 860/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 861/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 862/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 863/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 864/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
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powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 865/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 866/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 867/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 868/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 869/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 870/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 871/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 872/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 873/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 874/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 875/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 876/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 877/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 878/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 879/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 880/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 881/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 882/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 883/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 884/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 11 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 885/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 886/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 887/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
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operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 888/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 889/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 890/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 891/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 892/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 893/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 894/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 895/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 896/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 897/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 898/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 899/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 900/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 901/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 902/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 903/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 904/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 905/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 906/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 907/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 908/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

81. Zarządzenie nr 909/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

82. Zarządzenie nr 910/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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83. Zarządzenie nr 911/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 912/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 913/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 914/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 915/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

88. Zarządzenie nr 916/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 917/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 918/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 919/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 920/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

93. Zarządzenie nr 921/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

94. Zarządzenie nr 922/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

95. Zarządzenie nr 923/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

96. Zarządzenie nr 924/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

97. Zarządzenie nr 925/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

98. Zarządzenie nr 926/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

99. Zarządzenie nr 931/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

100. Zarządzenie nr 932/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

101. Zarządzenie nr 933/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

102. Zarządzenie nr 934/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

103. Zarządzenie nr 935/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

104. Zarządzenie nr 936/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

105. Zarządzenie nr 937/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

106. Zarządzenie nr 938/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
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powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

107. Zarządzenie nr 939/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

108. Zarządzenie nr 940/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

109. Zarządzenie nr 941/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

110. Zarządzenie nr 942/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 19 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

111. Zarządzenie nr 943/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

112. Zarządzenie nr 944/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

113. Zarządzenie nr 945/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

114. Zarządzenie nr 946/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

115. Zarządzenie nr 947/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

116. Zarządzenie nr 948/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

117. Zarządzenie nr 949/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

118. Zarządzenie nr 950/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

119. Zarządzenie nr 951/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

120. Zarządzenie nr 952/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

121. Zarządzenie nr 953/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

122. Zarządzenie nr 954/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

123. Zarządzenie nr 955/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

124. Zarządzenie nr 956/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 18 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

125. Zarządzenie nr 957/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 19 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

126. Zarządzenie nr 958/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 19 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

127. Zarządzenie nr 959/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 19 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

128. Zarządzenie nr 960/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 19 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

129. Zarządzenie nr 961/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
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operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

130. Zarządzenie nr 962/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

131. Zarządzenie nr 963/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

132. Zarządzenie nr 964/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

133. Zarządzenie nr 965/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

134. Zarządzenie nr 966/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

135. Zarządzenie nr 967/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

136. Zarządzenie nr 968/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

137. Zarządzenie nr 969/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

138. Zarządzenie nr 970/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

139. Zarządzenie nr 971/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

140. Zarządzenie nr 972/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

141. Zarządzenie nr 973/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

142. Zarządzenie nr 974/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

143. Zarządzenie nr 975/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

144. Zarządzenie nr 976/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

145. Zarządzenie nr 977/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

146. Zarządzenie nr 978/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

147. Zarządzenie nr 979/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

148. Zarządzenie nr 980/2007  Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

149. Zarządzenie nr 981/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

150. Decyzja nr 622/191(SG)/2007 Komendanta
Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży
Granicznej w sprawie powołania Zespołu Koor-
dynacyjnego Policji i Straży Granicznej.

151. Decyzja nr 623/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania Pełnomocnika Komendanta Głównego
Policji do spraw planowania i realizacji wsparcia
państwa – gospodarza (HNS).

152. Decyzja nr 624/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 171/BŁiI/07/JM.

153. Decyzja nr 625/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do przeglądu i oceny stopnia
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wykorzystania pomieszczeń pracy i służby w bu-
dynkach znajdujących się na terenie obiektów
służbowych Komendy Głównej Policji.

154. Decyzja nr 626/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania komisji do odbioru
przedmiotu zamówienia.

155. Decyzja nr 627/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru przedmiotu zamówie-
nia.

156. Decyzja nr 628/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru przedmiotu zamówie-
nia.

157. Decyzja nr 629/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru przedmiotu zamówie-
nia.

158. Decyzja nr 630/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania decyzji i postano-
wień w postępowaniach administracyjnych do-
tyczących pozwoleń na broń, licencji pracownika
ochrony i detektywa, powoływania wewnętrz-
nych służb ochrony, odmowy uzgodnienia planu
ochrony oraz wydawania opinii o przedsiębior-
cach w sprawach z zakresu: usług ochrony osób
i mienia, nabywania i przechowywania materia-
łów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego oraz wykonywania działalności w za-
kresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym.

159. Decyzja nr 631/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej.

160. Decyzja nr 632/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

161. Decyzja nr 633/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 września 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu kursu
specjalistycznego dla policjantów służby krymi-
nalnej o specjalności operacyjno-dochodzeniowej.

162. Decyzja nr 634/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 września 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do re-
alizacji niektórych zadań oraz dokonywania nie-
których czynności prawnych w zakresie finan-
sów Komendy Głównej Policji i innych podmio-
tów organizacyjnych podległych Komendantowi
Głównemu Policji lub przez niego nadzorowa-
nych.

163. Decyzja nr 635/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej

w magazynie Kwatermistrzowskim Sekcji Maga-
zynów Biura Logistyki Policji KGP.

164. Decyzja nr 636/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
zapasu magazynowego Biura Logistyki Policji
KGP, przechowywanego w Centralnej Składnicy
Uzbrojenia, Wydziału Zaopatrzenia Komendy
Stołecznej Policji.

165. Decyzja nr 637/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
w Centralnym Magazynie Lotnictwa Policyjnego
Sekcji Magazynowej Biura Logistyki Policji KGP.

166. Decyzja nr 638/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
środków trwałych, metodą weryfikacji i spisu z
natury, w komórkach organizacyjnych Komendy
Głównej Policji.

167.  Decyzja nr 639/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
w Magazynie Druków Sekcji Magazynowej Biura
Logistyki Policji KGP.

168. Decyzja nr 640/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji na ostatni
dzień roku budżetowego aktywów i pasywów
Komendy Głównej Policji objętych ewidencją
syntetyczną prowadzoną w Biurze Finansów.

169. Decyzja nr 641/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
wartości niematerialnych i prawnych, metodą
weryfikacji, w komórkach organizacyjnych Ko-
mendy Głównej Policji.

170. Decyzja nr 642/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania przepustek specjal-
nych „W”.

171. Decyzja nr 643/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie wyznaczenia kierowników
komórek organizacyjnych Komendy Głównej Po-
licji do opiniowania projektów planów finanso-
wych wydatków operacyjnych dysponentów
funduszu operacyjnego Policji I stopnia i wnio-
sków o zmiany w planach wydatków.

172. Decyzja nr 645/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 174/Cmt/07/JM.

173. Decyzja nr 646/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 164/BŁiI/07/JC.

174. Decyzja nr 647/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
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powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 175/Cmt/07/EM.

175. Decyzja nr 648/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 173/Cmt/07/EM.

176. Decyzja nr 649/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2007 r. dotycząca
zmiany decyzji w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 162/BŁiI/
07/Msz.

177. Decyzja nr 650/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 182/Cam/07/JM.

178. Decyzja nr 651/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 176/BŁiI/07/JC.

179. Decyzja nr 652/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 183/Cmt/07/JM.

180. Decyzja nr 653/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 185/Cmt/07/JM.

181. Decyzja nr 654/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 162/BŁiI/07/Msz.

182. Decyzja nr 655/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 178/Ctr/07/MZ.

183. Decyzja nr 656/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 177/Ctr/07/MZ.

184. Decyzja nr 657/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programu
kursu specjalistycznego dla dzielnicowych.

185. Decyzja nr 658/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie
powołania Zespołu do opracowania systemo-
wych rozwiązań w zakresie tworzenia i funkcjo-
nowania stanowisk oficerów łącznikowych.

186. Decyzja nr 659/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 180/BŁiI/07/BP.

187. Decyzja nr 660/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 179/BŁiI/07/BP.

188. Decyzja nr 661/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 sierpnia 2007 r. w  sprawie

powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 184/BŁiI/07/DK.

189. Decyzja nr 662/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 187/Ckt/07/KD.

190. Decyzja nr 663/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 460/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
117/Cmt/07/GB.

191. Decyzja nr 664/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

192. Decyzja nr 665/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

193. Decyzja nr 666/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

194. Decyzja nr 667/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

195. Decyzja nr 668/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 161/BŁiI/07/BP.

196. Decyzja nr 670z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 września 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

197. Decyzja nr 671/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 września 2007 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

198. Decyzja nr 672/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 193/Ckt/07/UM.

199. Decyzja nr 673/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 186/Ckt/07/EM.

200. Decyzja nr 674/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 189/Ckt/07/DK.

201. Decyzja nr 675/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 97/Cam/07/UM.

202. Decyzja nr 676/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 194/Cmt/07/EJ.
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203. Decyzja nr 677/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia Komendy Głównej Policji do podejmo-
wania decyzji oraz wykonywania określonych
czynności w imieniu Komendanta Głównego Po-
licji w zakresie spraw osobowych policjantów
oraz spraw organizacyjnych.

204. Decyzja nr 678/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia Komendy Głównej Policji do załatwia-
nia w imieniu Komendanta Głównego Policji
spraw dyscyplinarnych policjantów ustalonym
zakresie.

205. Decyzja nr 679/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 wrzesnia 2007 r. w sprawie
upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia do wydawania w imieniu Komendanta
Głównego Policji świadectw służby, opinii o
służbie i zaświadczeń dla celów emerytalnych
policjantom zwalnianym ze służby.

206. Decyzja nr 680/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
upoważnienia Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia Komendy Głównej Policji do dokony-
wania czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy.

207. Decyzja nr 683/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programu
kursu specjalistycznego dla kandydatów na eks-
pertów kryminalistyki.

208. Decyzja nr 684z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

209. Decyzja nr 685/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 191/Ckt/07/JK.

210. Decyzja nr 686/2007 Komendanta Głównego
Policji w sprawie ustalenia w Komendzie Głów-
nej Policji limitu ilościowego służbowych telefo-
nów komórkowych, wysokości limitu finanso-
wego na usługi realizowane w publicznych sie-
ciach telefonii komórkowej oraz innych procedur
dotyczących telefonii komórkowej.

211. Decyzja nr 687/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 196/BŁiI/07/UM.

212. Decyzja nr 688/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 199/Cmt/07/EM.

213. Decyzja nr 689/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 202/Cmt/07/EMi.

214. Decyzja nr 690/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 września 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 195/Cam/07/UM.
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