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138
DECYZJA NR 728 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 października 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie techniki kryminalistycznej
− poziom zaawansowany

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czer-
wca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia
zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877),
postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „program kursu specjalistycznego

w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom za-
awansowany”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

139
DECYZJA NR 738 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 października 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie analizy kryminalnej

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerw-
ca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków od-
bywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia za-
wodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877), posta-
nawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego w
zakresie analizy kryminalnej”, stanowiący załącznik
do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Ferdynand Skiba

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 19                                                                Poz. 140, 141-757-

140
DECYZJA NR 739 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 października 2007 r.

uchylająca decyzję w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego w zakresie analizy kryminalnej

Na podstawie § 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, Nr 140,
poz. 98 i nr 165, poz. 1170) postanawia się, co nastę-
puje:

§ 1
Uchyla się decyzję nr 60 Komendanta Głównego

Policji z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie programu
szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego

w zakresie analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP Nr 5,
poz. 60).

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Ferdynand Skiba

141
DECYZJA NR 744 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej
osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierp-
nia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do
służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) postana-
wia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się do użytku służbowego kryteria

oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o
przyjęcie do służby w Policji, określone w opisie testu
sprawności fizycznej, stanowiącym załącznik do de-
cyzji.

§ 2
Traci moc decyzja nr 50 Komendanta Głównego

Policji z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wpro-
wadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 5, poz. 22).

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk
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Załącznik do decyzji nr 744
Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 października 2007 r.

OPIS TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

I. ZASADY OGÓLNE

1. Do testu sprawności fizycznej może przystąpić osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie, dopusz-
czające do testu sprawności fizycznej, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed przystąpieniem do testu.

2. Do testu sprawności fizycznej wykorzystuje się sprawnościowy tor przeszkód, którego pokonanie mierzone
jest w czasie, z dokładnością do 0,1 sekundy, przeliczonym na punkty. Uzyskany czas odczytuje się do jed-
nego miejsca po przecinku.

3. Test sprawności fizycznej uznaje się jako zaliczony po poprawnym jego pokonaniu, zgodnie ze sposobem
określonym w pkt II, i uzyskaniu określonej, minimalnej normy czasowej wynoszącej − 1.45,0, tj. 21 pkt.
Normy czasowe uzyskane na torze przeszkód przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak
i dla mężczyzn. Normy czasowe i punktacja za pokonanie sprawnościowego toru przeszkód określone zostały
w pkt III.

4. Po zakończeniu testu sprawności fizycznej informuje się kandydata o czasie jaki uzyskał na torze przeszkód
i zaliczeniu lub niezaliczeniu testu.

5. Jednostka szkoleniowa, o której mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, po
przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej, wystawia dla każdego kandydata „Kartę oceny sprawności
osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji”, której wzór określa pkt V.

II. SPOSÓB POKONANIA SPRAWNOŚCIOWEGO TORU PRZESZKÓD

1. Tor przeszkód rozpoczyna się w pozycji leżenia przodem na materacu, ręce wyprostowane, dłonie ułożone
wzdłuż ciała.

2. Po komendzie „gotów” testowany w pozycji leżenia przodem nieruchomieje.
3. Na komendę „start” włączany jest stoper, a testowany wstaje i biegnąc okrąża dwa stojaki: pierwszy z pra-

wej strony, drugi z lewej strony (kierunki poruszania są zaznaczone).
4. Po obiegnięciu stojaków, na „ścieżce” wykonanej z 3 materaców ułożonych wzdłuż, testowany wykonuje

przewroty: pierwszy w przód, po obrocie o 180º drugi w tył, po obrocie o 180º trzeci w przód (przewroty
gimnastyczne lub przez bark).

5. Po dobiegnięciu do materaca chwyta skórzany manekin o masie 28 kg położony na materacu, niosąc go
obiega stojak ustawiony w odległości 5 m w lewo do środka toru i po pokonaniu 10 m kładzie manekin na
ten sam materac.

6. Następnie górą pokonuje w dowolny sposób (przeskoki lub przekraczanie) cztery płotki lekkoatletyczne −
wysokość płotka 76 cm.

7. Sprzed wyznaczonej linii wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi oburącz, zza głowy w przód na odległość
minimum 5 m. Masa piłki − 3 kg. Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie wykonywania próby lub nieosią-
gnięcie wymaganej odległości skutkuje dodatkowym rzutem piłką (maksymalnie jeden dodatkowy rzut).

8. Z leżenia tyłem na materacu, stopy zaczepione pod dowolnym szczeblem drabinki, w dłoniach piłka o masie
2 kg (piłka dotyka materaca za głową). Wykonanie 10 pełnych cykli (skłonów tułowia) przenoszenia piłki (pił-
ka dotyka materaca – piłka dotyka drabinek).

9. Pokonanie górą, w dowolny sposób, 4 skrzyń gimnastycznych (skrzynie pięcioczęściowe).
10. Przebiegnięcie 10 razy dystansu 5 metrów, ze zmianą kierunku biegu (bieg wahadłowy). Obie stopy za

każdym nawrotem muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans, dłonie przy nawrocie nie mo-
gą dotykać podłoża.

11. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu 5 metrów jest zakończeniem próby – wyłączenie
stopera.

Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami (stacjami) toru przedstawiono w centymetrach na schemacie,
określonym w pkt IV.
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Założenia organizacyjne:
A. Kandydat ma prawo przed próbą zapoznać się ze sprawnościowym torem przeszkód.
B. Sprawnościowy tor przeszkód pokonuje się jeden raz.
C. Tylko i wyłącznie przewrócenie stojaka, rzucenie manekina na materac, przewrócenie płotka, zrzucenie

elementu skrzyni lub jej przewrócenie, pokonanie skrzyni lub płotków obok nich, wykonanie elementów
toru niezgodnie ze schematem sprawnościowego toru przeszkód powoduje powtórzenie próby (jeden raz).
Kolejny błąd w drugiej próbie powoduje niezaliczenie sprawnościowego toru przeszkód.

D. Podczas wykonywania rzutów piłkami lekarskimi, przenoszenia piłki, powtórzeń w biegu wahadłowym eg-
zaminator liczy tylko poprawne powtórzenia.

E. Niewykonanie wyznaczonej ilości poprawnie wykonanych ćwiczeń powoduje niezaliczenie testu sprawno-
ści fizycznej.

III. NORMY CZASOWE I PUNKTACJA ZA POKONANIE
SPRAWNOŚCIOWEGO TORU PRZESZKÓD

Normy czasowe

Czas w minutach, sekundach, dziesiątych sekundy

od do

Liczba punktów

1.43,1 1.45,0 21
1,41,1 1.43,0 22
1.39,1 1.41,0 23
1.37,1 1.39,0 24
1.35,1 1.37,0 25
1.33,1 1.35,0 26
1.31,1 1.33,0 27
1.29,1 1.31,0 28
1.27,1 1.29,0 29
1.25,1 1.27,0 30
1.23,1 1.25,0 31
1.21,1 1.23,0 32
1.19,1 1.21,0 33
1.17,1 1.19,0 34
1.15,1 1.17,0 35
1.13,1 1.15,0 36
1.11,1 1.13,0 37
1.09,1 1.11,0 38
1.07,1 1.09,0 39

poniżej 1.07,0 1.07,0 40
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V. WZÓR KARTY OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OSOBY
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

1. INDYWIDUALNY KOD KRESKOWY
CENTRALNEGO REJESTRU DOBORU KANDYDATÓW

2. CZAS POKONANIA SPRAWNOŚCIOWEGO TORU PRZESZKÓD

                                          minuty         sekundy        dziesiąte sek.
3. INFORMACJA O WYNIKU UZYSKANYM PODCZAS TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(proszę zakreślić znakiem „X” właściwe pole)

 WYNIK POZYTYWNY                                       

 WYNIK NEGATYWNY*

      przekroczenie limitu czasu

        niewykonanie odpowiedniej ilości powtórzeń danego ćwiczenia (podać jakie ćwiczenie)

      dwukrotne niewłaściwe wykonanie elementu toru (wskazać jakie elementy)
        ………………………………………………………………………………………………………................…..
        ……………………………………………………………………………………………………...............……..
        ………………………………………………………………………………………………………...............…..
        …………………………………………………………………………………………………………..................
        nieukończenie toru

        inne przyczyny, w szczególności doznane kontuzje, itp.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Przedstawiciele jednostki szkoleniowej:                                                                                                
……..…….....……….…………………………………………

                                                                                                            (podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji)
..................................................................
                stopień, imię i nazwisko, podpis

..................................................................
                stopień, imię i nazwisko, podpis

...................................................................                             ……………………………………..
              stopień, imię i nazwisko, podpis                                                miejscowość, data, godzina/grupa

*należy podać przyczyny niezaliczenia testu sprawności fizycznej
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142
DECYZJA NR 745 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie programu służby przygotowawczej dla pracowników służby cywilnej

Na podstawie § 17 ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218,
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 847) postanawia się, co
następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program służby przygotowawczej

dla pracowników służby cywilnej”, stanowiący za-
łącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informacji
i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 746 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny wyników wywiadu

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

§ 1
1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego, powołując zespół, o którym
mowa w § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifi-
kacyjnego w stosunku do osób ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U Nr 170, poz.
1202), zwany dalej „zespołem” wyznacza prze-
wodniczącego zespołu, który kieruje pracami ze-
społu.

2. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywia-
du zorganizowanego wobec osób ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji, o którym mowa w
§ 11 ust. 7 rozporządzenia, zwanego dalej „wy-
wiadem”, przewodniczący zespołu jest zobowią-
zany do:

1) sprawdzenia danych kandydata na podstawie
dokumentu tożsamości;

2) wpisania, w odpowiednie pola „Indywidualnego
arkusza obserwacji”, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do decyzji i „Zbiorczego arkusza
oceny”, którego wzór stanowi załącznik nr 2
do decyzji, identyfikatora kandydata z Central-
nego Rejestru Doboru Kandydatów, oznaczo-
nego jako „identyfikator CRDK”;

3) przekazania członkom zespołu „Indywidualnych
arkuszy obserwacji”.

3. Przewodniczący i członkowie zespołu są odpowie-
dzialni za stworzenie i zagwarantowanie właściwej
atmosfery podczas przeprowadzania wywiadu.

§ 2
1. Pytania podczas wywiadu są zadawane przez

przewodniczącego zespołu, natomiast członkowie
zespołu mogą zadawać pytania uzupełniające
z obszaru, którego dotyczy pytanie zadane przez
przewodniczącego.

2. Wywiad z kandydatem powinien być przeprowa-
dzany około 30 minut.

3. Przewodniczący zespołu informuje kandydata o
wyniku wywiadu niezwłocznie po wypełnieniu
„Zbiorczego arkusza oceny”.
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§ 3
1. W trakcie wywiadu każdy członek zespołu ocenia

indywidualnie wypowiedzi kandydata oraz zaob-
serwowane zachowanie na „Indywidualnym arku-
szu obserwacji”, zgodnie z punktacją określoną
dla każdego obszaru.

2. W trakcie wywiadu, o ile jest to możliwe i nie
zakłóci wypowiedzi kandydata, należy oceniać za-
obserwowane zachowania na bieżąco w „Indywi-
dualnym arkuszu obserwacji”.

3. Wypowiedzi kandydata są oceniane w sześciu
obszarach punktowanych w następujący sposób:
1) nawiązanie i podtrzymanie kontaktu:

a) 3 zachowania – możliwość przyznania do 12
punktów,

b) 2 zachowania − możliwość przyznania do 8
punktów,

c) 1 zachowanie − możliwość przyznania do 4
punktów;

2) motywacja do podjęcia służby w Policji:
a) 3 zachowania – możliwość przyznania do 12

punktów,
b) 2 zachowania − możliwość przyznania do 8

punktów,
c) 1 zachowanie − możliwość przyznania do 4

punktów;
3) współpraca i współdziałanie w grupie:

a) 3 zachowania – możliwość przyznania do 12
punktów,

b) 2 zachowania − możliwość przyznania do 8
punktów,

c) 1 zachowanie − możliwość przyznania do 4
punktów;

4) poprawność formułowania myśli:
a) 2 zachowania − możliwość przyznania do 8

punktów,
b) 1 zachowanie − możliwość przyznania do 4

punktów;
5) autoprezentacja:

a) 3 zachowania – możliwość przyznania do 12
punktów,

b) 2 zachowania − możliwość przyznania do 8
punktów,

c) 1 zachowanie − możliwość przyznania do 4
punktów;

6) ogólne wrażenia:
a) konieczność dokonania opisowej oceny kan-

dydata,
b) możliwość przyznania do 4 punktów.

4. Przy przyznawaniu punktów członkowie zespołu
powinni uwzględnić ilość, jakość i natężenie pre-
zentowanych przez kandydata zachowań.

5. Po zakończeniu wywiadu członkowie zespołu uzu-
pełniają brakujące, zaobserwowane w trakcie wy-
powiedzi zachowania kandydata i przypisują od-
powiednią liczbę punktów za dany obszar.

6. Po wypełnieniu „Indywidualnego arkusza odpo-
wiedzi” członkowie zespołu podpisują go i infor-
mują przewodniczącego zespołu o przyznanej licz-
bie punktów w każdym z ocenianych obszarów.

§ 4
1. Punkty przyznane przez członków zespołu w po-

szczególnych obszarach są przenoszone do
„Zbiorczego arkusza oceny”.

2. W każdym z obszarów kandydat uzyskuje ogólną
liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przy-
znanych przez każdego członka zespołu.

3. Średnia z sumy punktów przyznanych przez
członków zespołu z całego wywiadu zaokrąglana
jest do całości, przy czym wartości do 0,49 za-
okrągla się w dół a od 0,50 w górę.

4. Etap wywiadu zorganizowanego zostaje zaliczony
jeśli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów.

§ 5
1. Na „Zbiorczym arkuszu oceny” członkowie ze-

społu wpisują swoje identyfikatory i podpisują się.
2. „Indywidualne arkusze obserwacji” i „Zbiorczy

arkusz oceny” przedstawiciel komórki organiza-
cyjnej do spraw doboru kandydatów do służby
włącza do akt postępowania kwalifikacyjnego
kandydata.

3. Przedstawiciel komórki organizacyjnej do spraw
doboru kandydatów do służby wpisuje wynik
z przeprowadzonego wywiadu do Centralnego
Rejestru Doboru Kandydatów.

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
insp. Arkadiusz Pawełczyk
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Załączniki
do decyzji nr 746
Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 października 2007 r.

Załącznik nr 1

   Data rozmowy __________

INDYWIDUALNY  ARKUSZ  OBSERWACJI

Wskaźniki Liczba punktów za obszar
kompetencji

Suma
punktów

1. NAWIĄZANIE I PODTRZYMANIE KONTAKTU

1. prezentuje otwartą postawę ciała w trakcie rozmowy, zachowuje
spójność komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, utrzymuje naturalny
kontakt wzrokowy;

2. uważnie słucha, zadaje pytania związane z treścią rozmowy, nie
przerywa;

3. w sposób pewny udziela odpowiedzi, ton, tempo i głośność wypo-
wiedzi dostosowuje do sytuacji;

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

2. MOTYWACJA DO PODJĘCIA SŁUŻBY W POLICJI

1. podaje racjonalną motywację do podjęcia służby w Policji odwołując
się m.in. do swoich predyspozycji, umiejętności, doświadczeń i zain-
teresowań;

2. zna ustawowe zadania Policji, ma świadomość istoty służby w Policji
oraz zagrożeń i obciążeń związanych z jej specyfiką;

3. wykazuje chęć własnego rozwoju, posiada motywację do samo-
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

3. WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE W GRUPIE

1. deklaruje chęć współpracy z innymi, przejawia inicjatywę
i aktywność w kontaktach międzyludzkich;

2. deklaruje poszanowanie innych ludzi, w swoich działaniach bierze
pod uwagę ich odczucia i opinie;

3. w trakcie rozmowy współpracuje z członkami komisji, dba
o dobry klimat rozmowy, jest zaangażowany w przebieg rozmowy;

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

4. POPRAWNOŚĆ FORMUŁOWANIA MYŚLI

1. w trakcie rozmowy unika zbędnych uogólnień, operuje konkretnymi
przykładami;

2. jasno i logicznie argumentuje, udziela odpowiedzi w sposób wyczer-
pujący, pełnymi zdaniami;

1        2        3        4

1        2        3        4

5. AUTOPREZENTACJA

1. nazywa swoje mocne i słabe strony (w tym predyspozycje i umiejęt-
ności przydatne w służbie w Policji);

2. w trakcie rozmowy jest opanowany i spokojny, zachowuje się swo-
bodnie, nie wykazuje znaczących objawów napięcia emocjonalnego;

3. prezentuje adekwatny do sytuacji wygląd zewnętrzny (np. schludny
ubiór, zachowana higiena osobista, itp.);

1        2        3        4

1        2        3        4

1        2        3        4

6. OGÓLNE WRAŻENIE

Ocena opisowa kandydata:

1        2        3        4

Nazwisko i imię oceniającego .........................................   RAZEM:
[         ]

(maks. 60 pkt)

Identyfikator CRDK
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Załącznik nr 2

Data rozmowy _____________

ZBIORCZY ARKUSZ OCENY

IDENTYFIKATOR

1……………………

IDENTYFIKATOR

2……………………

IDENTYFIKATOR

3…………………….

IDENTYFIKATOR

4…………………...

IDENTYFIKATOR

5………………..…

OCENA OGÓLNA

NAWIĄZANIE
I PODTRZYMANIE

KONTAKTU
(1-12 PKT)

MOTYWACJA DO
PODJĘCIA SŁUŻBY

 W POLICJI
(1-12 PKT)

WSPÓŁPRACA
I WSPÓŁDZIAŁANIE

W GRUPIE
(1-12 PKT)

POPRAWNOŚĆ
FORMUŁOWANIA

MYŚLI
(1-8 PKT)

AUTOPREZENTACJA
(1-12 PKT)

OGÓLNE WRAŻENIE
(1-4 PKT)

WYNIK:

Podpisy członków zespołu 1 .____________ 2. ______________ 3. _____________ 4. _____________ 5 ._____________

Identyfikator CRDK
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DECYZJA NR 757 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 października 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów
wykonujących zadania obronne

Na podstawie § 54 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odby-
wania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawo-
dowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877) postana-
wia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla policjantów wykonujących zadania obronne”,
stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Cen-

trum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji
w Słupsku, Szkole Policji w Pile i Szkole Policji
w Katowicach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

145
DECYZJA NR 760 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 października 2007 r.

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

w imieniu Komendanta Głównego Policji

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

§ 1
W decyzji nr 606 Komendanta Głównego Policji

z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie podziału zadań
pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji
                                                          
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i  Nr 165, poz. 1170.

oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu
Komendanta Głównego Policji w § 3 w pkt 2 kropkę
zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmie-
niu:

„3) dekretowania korespondencji niejawnej w cza-
sie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służ-
bie.”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik
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WYTYCZNE NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 października 2007 r.

zmieniające wytyczne w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji

§ 1
W wytycznych nr 5 Komendanta Głównego Policji

z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad
organizacji i funkcjonowania posterunku Policji (Dz.
Urz. KGP Nr 16, poz. 105) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Dzielnicowy posterunku Policji realizuje zadania i
czynności służbowe zgodnie z przepisami zawartymi
w zarządzeniu nr 528 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod
wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika
rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 95).
2. Policjant posterunku Policji pełniący służbę
patrolową realizuje zadania i czynności służbowe
zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr
768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia
2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań
przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz
koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz.
Urz. KGP Nr 15, poz. 119), a w szczególności:
1) zapobiega popełnianiu przestępstw i wykroczeń w

miejscach publicznych, a w przypadku ich
zaistnienia podejmuje czynności w celu ustalenia
i zatrzymania sprawców tych czynów;

2) reaguje na wszelkie zachowania mogące stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub
naruszające porządek publiczny;

3) dokonuje sprawdzeń osób podejrzewanych o
popełnienie czynów zabronionych prawem i miejsc
ich przebywania;

4) sprawdza zabezpieczenie obiektów zagrożonych
przestępczością;

5) egzekwuje przestrzeganie przepisów porządko-
wych i administracyjnych ogólnie obowiązujących
oraz przepisów prawa miejscowego.”;

2) w § 13 pkt 6 i 7 otrzymuje brzmienie:
„6) zmiana lub opuszczenie rejonu pełnienia służby
patrolowej może nastąpić na polecenie kierownika
posterunku Policji wyłącznie za wiedzą dyżurnego
jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby;
7) służbę patrolową pełnią policjanci samodzielnie lub
wspólnie z przedstawicielami innych podmiotów
realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa
i porządku w określonych miejscach – na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.”;

3) w § 14;
a) w ust. 1 pkt 5 uchyla się,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji, o
której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jako jednego
dokumentu, z zachowaniem czytelności i komplet-
ności informacji.”.

§ 2
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
insp. Tadeusz Budzik
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Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 19

1. Zarządzenie nr 1078/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 1079/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 1080/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 1081/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 1082/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 1083/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 1084/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 1085/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 1086/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 1087/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 1088/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-

riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 1089/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 1090/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 1091/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 1092/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 1093/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 1094/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 1095/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 1096/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 1097/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1098/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 1099/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 1100/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 19 -769-

sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 1101/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 1102/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 1103/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 1104/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 1105/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 1106/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 1107/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 1108/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 1109/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 1110/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 1111/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 1112/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 1113/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 1114/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 1115/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 1116/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 1117/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 1118/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 1119/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 1120/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 1121/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 1122/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 1123/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
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riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 1124/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 1125/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 1126/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 1127/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 1128/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 1129/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 1130/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 1131/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 1132/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 1133/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 1134/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 1135/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w

sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 1136/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 1137/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 1138/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 1139/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 1140/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 1141/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 1142/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 1143/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 1144/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 1145/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 1146/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.
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70. Zarządzenie nr 1147/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 1148/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej

72. Zarządzenie nr 1149/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 1150/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 1151/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 1152z/2007 Komendanta
Głównego Policji z dnia 19 października 2007 r.
w sprawie stanów gotowości do działań i alar-
mowania w jednostkach organizacyjnych Policji.

76. Zarządzenie nr 1153/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 1154/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 1155/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 1156/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

80. Zarządzenie nr 1157/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

81. Decyzja nr 723/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 214/Cmt/07/KD.

82. Decyzja nr 724/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 687/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
196/BłiI/07/UM.

83. Decyzja nr 725/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania komisji przetar-
gowej w sprawie powołania komisji przetargo-
wej do postępowania nr 174/Cmt/07/JM.

84. Decyzja nr 726/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 207/Cam/07/MZ.

85. Decyzja nr 727/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania nowych re-
gulacji w zakresie metod i form działania pod-
oddziałów antyterrorystycznych i komórek mi-
nersko-pirotechnicznych.

86. Decyzja nr 729/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do dokonywania zmian
w planach finansowych Komendy Głównej Poli-
cji oraz podległych Komendantowi Głównemu
Policji środków budżetu Państwa.

87. Decyzja nr 730/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej o kryp-
tonimie „Generał” do sprawy zabójstwa na-
dinsp. Marka Papały i powołania pełnomocnika
Komendanta Głównego Policji do koordynacji
działań Policji w tej sprawie.

88. Decyzja nr 731/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania decyzji i posta-
nowień w postępowaniu administracyjnym do-
tyczącym stosunku służbowego mł. insp. Ma-
rioli Noszczyk-Będkowskiej.

89. Decyzja nr 732z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.

90. Decyzja nr 733/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 212/Ckt/07/AS.

91. Decyzja nr 734/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 211/Ckt/07/AS.

92. Decyzja nr 735/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 października 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 210/Ckt/07/EM.

93. Decyzja nr 736/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 213/Ckt/07/MZ.
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94. Decyzja nr 737/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 215/Cmt/07/JC.

95. Decyzja nr 740/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 października 2007 r. zmieniają-
ca Decyzję nr 635/2007 KGP z dnia 10 wrze-
śnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej
inwentaryzacji okresowej w magazynie Kwa-
termistrzowskim Sekcji Magazynów Biura logi-
styki Policji KGP.

96. Decyzja nr 741/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do odbioru przedmiotu
zamówienia.

97. Decyzja nr 742/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 października 2007 r. zmieniają-
ca Decyzję nr 636/2007 KGP z dnia 10 wrze-
śnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej
inwentaryzacji okresowej zapasu magazynowe-
go Biura Logistyki Policji KGP, przechowywa-
nego w Centralnej Składnicy Uzbrojenia, Wy-
działu Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji.

98. Decyzja nr 743/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 października 2007 r. zmieniają-
ca decyzję w sprawie planowania i udzielania
zamówień publicznych w Komendzie Głównej
Policji.

99. Decyzja nr 747/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 października 2007 r. w spra-
wie powołania zespołu do opracowania kon-
cepcji zmian organizacyjnych terenowych jed-
nostek Policji przeznaczonych do fizycznego
zwalczania terroryzmu, lotnictwa Policji oraz
struktury Biura do spraw Terroryzmu Komendy
Głównej Policji.

100. Decyzja nr 748/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 października 2007 r. zmieniają-
ca decyzję w sprawie powołania komisji prze-
targowej do postępowania nr 181/BłiI/07/BP.

101. Decyzja nr 749/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 października 2007 r. w spra-
wie powołania grupy operacyjno-procesowej.

102. Decyzja nr 750/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 217/Cmt/07/KD.

103. Decyzja nr 751/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 218/Cmt/07/AS.

104. Decyzja nr 752/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 219/Cmt/07/AS.

105. Decyzja nr 753/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 216/Ckt/07/EJ.

106. Decyzja nr 754/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2007 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 692/07 w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 200/Ckt/07/KD.

107. Decyzja nr 755/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2007 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 723/07 w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 214/Cmt/07/KD.

108. Decyzja nr 756/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2007 r. w spra-
wie rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.

109. Decyzja nr 758/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2007 r. zmieniają-
ca decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia
do realizacji niektórych zadań oraz dokonywa-
nia niektórych czynności prawnych w zakresie
finansów Komendy Głównej Policji i innych
podmiotów organizacyjnych podległych Ko-
mendantowi Głównemu Policji lub przez niego
nadzorowanych.

110. Decyzja nr 759z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2007 r. w spra-
wie stosowania kodowego systemu blokady
szumów oraz systemu selektywnego wywoła-
nia w urządzeniach radiowych używanych w
Policji.

111. Decyzja nr 761/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 października 2007 r. w spra-
wie udzielania pełnomocnictw do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych w imieniu Komendanta Głównego
Policji.

112. Decyzja nr 762/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 października 2007 r. w spra-
wie powołania zespołu do opracowania nowego
zarządzenia w sprawie metod i form wykony-
wania zadań z użyciem psów służbowych,
szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm
wyżywienia.

113. Decyzja nr 763/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 190/BłiI/07/JK.

114. Decyzja nr 764/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 października 2007 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 220/Cmt/07/KD.
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