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160
ZARZĄDZENIE NR 1282 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania
i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych

i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Po-

licji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gro-
madzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach
samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP
Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 „Wykaz symboli cyfrowych do

formularzy”:
a) w pozycji 2. „Formularz Stp-2”:
− w punkcie 4 „ IV Rodzaj postępowania” uchyla się

literę c,
− punkt 7 „VII. Pracownik prowadzący” otrzymuje

brzmienie:
„7) „VII. Pracownik prowadzący" − symbol określają-
cy prowadzącego postępowanie:

a) policjant Komendy Głównej Policji ….............1
b) policjant ruchu drogowego …………............. 2
c) policjant komórki dochodzeniowo-śledczej..... 3
d) policjant komórki dw. z przestępczością gospo-

darczą ……..…........…………................…... 4
e) policjant komórki kryminalnej ………….……... 5
f) inny policjant ……….…………………............. 6
g) prokurator ……………........…...........………...7
h) dzielnicowy……....…………………………........8
i) sędzia rodzinny ………………….…........…....9",

b) w pozycji 3 „Formularz Stp-3:
 − punkt 10 „X. Oględziny śledcze” otrzymuje brzmie-

nie:
„10) „X. Oględziny śledcze" − symbol dotyczący
oględzin miejsca zdarzenia i śladów kryminalistycz-
nych ujawnionych podczas oględzin:
a) oględziny przeprowadzono z udziałem technika

kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminali-
styczne, które w ramach dowodu z opinii biegłego
poddano badaniom i wyniki badań:

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 43, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w
Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz.
116, z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46, Nr 11, poz.
70, Nr 17, poz. 116 i Nr 19, poz. 127 oraz z 2007 r. Nr
2, poz. 3 i Nr 5, poz. 50.

− wskazały bezpośrednio sprawcę przestępstwa
albo ukierunkowały dalsze czynności operacyj-
ne lub procesowe, które doprowadziły do
ustalenia sprawcy przestępstwa ………........ 1

− były przydatne w czynnościach operacyjnych
lub procesowych, ale nie doprowadziły do
ustalenia sprawcy przestępstwa …………..... 2

− nie były przydatne w czynnościach operacyj-
nych lub procesowych ……........................ 3

b) oględziny przeprowadzono z udziałem technika
kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminali-
styczne, których nie poddano badaniom w ramach
dowodu z opinii biegłego, gdyż:
− dowód z opinii biegłego był zbędny w postę-

powaniu ……………..........................……… 4
− odstąpiono od jego przeprowadzenia z innych

przyczyn ……..............…....................…… 5
c) oględziny przeprowadzono z udziałem technika

kryminalistyki i nie ujawniono śladów kryminali-
stycznych:
− mimo użycia środków techniki kryminalistycz-

nej do ujawniania śladów ...…………….........0
− nie użyto środków techniki kryminalistycznej

do ujawniania śladów ……......................... 6
d) oględziny przeprowadzono bez udziału technika

kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminali-
styczne …………………….....……….......………...7

e) oględziny przeprowadzono bez udziału technika
kryminalistyki i nie zabezpieczono śladów krymi-
nalistycznych……...…..................…...........…...8

f) oględzin nie przeprowadzono …...........……… 9 ";
2) w załączniku nr 2 „Katalog symboli cyfrowych

przestępstw” wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A „Przestępstwa z Kodeksu Karnego":
−  w pozycji 13 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 218 §1-3 naruszenie praw pracownika
………......................................…….........869 90”,
−  w pozycji 14 punkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) art. 225 § 1-3 udaremnianie lub utrudnianie wy-
konania czynności służbowych osobie uprawnionej
…………................................................. 429 47”,
b) w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych”:
−  uchyla się pozycję 95,
−  pozycja 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budow-
lane art. 90, 91 i 91a ……...........…..………785 76”,
−  po pozycji 33 dodaje się pozycję 33a w brzmieniu:
„33a. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpie-
czeństwie imprez masowych art. 22a ….….459 90”,
−  w pozycji 46 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) przestępstwa skarbowe przeciwko obrotowi de-
wizowemu art. 97 § 1-3, art. 100 § 1, art. 101 § 1,
art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 106c § 1,
art. 106d § 1, art. 106j § 1, art. 106l § 1 ..722 65 U”,
−  pozycja 75 otrzymuje brzmienie:
„75. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. − Prawo far-
maceutyczne:
1) art. 124-126 a …...................................740 90
2) art. 127, 131 ....................................... 741 90
3) art. 128 .............................................742 90 Ł
4) art. 129-130 ………................................743 90
5) art. 132-132e ………………..……............744 90”,
−  po pozycji 109 dodaje się pozycję 109a w brzmie-
niu:
„109a. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych
art. 192b ust. 1-3 i art. 192c ust.1-3 …......627 90”,
−  dodaje się pozycje 124-125 w brzmieniu:

„124. Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu
i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych
art. 10 ust.1 …………………...............…......626 90
125. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciw-
działaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
art. 16 ust.1-4 ……..................………...….628 90”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b tiret siódme w zakresie
odnoszącym się do pozycji 125, który wchodzi
w życie z dniem 20 grudnia 2007 r.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

161
DECYZJA NR 820 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności
w postępowaniach administracyjnych

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

dla policjantów realizujących czynności w postępo-
waniach administracyjnych”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Szkole Policji w Katowicach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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162
DECYZJA NR 821 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 listopada 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego

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, Nr
140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170) postanawia się,
co następuje:

§ 1
W decyzji nr 697 Komendanta Głównego Policji

z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia zawodowego podstawowego
(Dz. Urz. KGP z 2006 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 16, poz.

95) załącznik otrzymuje brzmienie określone w za-
łączniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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

163
DECYZJA NR 822 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 listopada 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego
podstawowego dla policjantów w służbie kandydackiej

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, Nr
140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170) postanawia się,
co następuje:

§ 1
W decyzji nr 297 Komendanta Głównego Policji

z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia
programu szkolenia zawodowego podstawowego dla
policjantów w służbie kandydackiej (Dz. Urz. KGP Nr
10, poz. 55 i Nr 14, poz. 87) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierza się oddziałom prewencji Policji w Byd-
goszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi,

Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Komendzie
Stołecznej Policji oraz samodzielnym pododdzia-
łom prewencji Policji w: Bielsku-Białej, Często-
chowie, Legnicy.”;

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załącz-
niku do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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 22                                                                Poz. 164, 165-811-

164
DECYZJA NR 844 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej
z zakresu taktyki i technik przesłuchań

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla policjantów służby kryminalnej z zakresu taktyki
i technik przesłuchań”, 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 Katowicach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Poli-
cji w Słupsku.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 663 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyj-
nego dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z za-
kresu taktyki i technik przesłuchań (Dz. Urz. KGP z 2005 r.
Nr 2, poz. 4), która traci moc z dniem wejścia w życie
decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

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

165
DECYZJA NR 845 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie videorejestratorów wykroczeń

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 videorejestratorów wykroczeń”, stanowią-
cy załącznik do decyzji.

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

rza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 113 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla policjantów ruchu drogowego pracują-
cych z użyciem videorejestratorów wykroczeń (Dz. Urz.
KGP Nr 9, poz. 45), która traci moc z dniem wejścia
w życie decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19
czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia za-
wodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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166
DECYZJA NR 846 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów
pełniących funkcję z oskarżyciela publicznego

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela pu-
blicznego”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

rza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowi-
cach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w Słupsku.

§ 3
Traci moc decyzja nr 532 Komendanta Głównego

Policji z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie programu
kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów
pełniących funkcję oskarżyciela publicznego (Dz. Urz.
KGP Nr 15, poz. 121).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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

167
DECYZJA NR 847 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych
do wyszukiwania zapachów narkotyków

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla przewodników psów służbowych do wyszukiwa-
nia zapachów narkotyków”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 17 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego policjantów – przewodników
i tresury psów przeznaczonych do wyszukiwania zapa-
chów narkotyków (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 37), która
traci moc z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie
§ 72 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodo-
wych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U.
Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 848 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego
w zakresie kontroli tachografów cyfrowych

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

w zakresie kontroli tachografów cyfrowych”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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

169
DECYZJA NR 849 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla rzeczników dyscyplinarnych

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla rzeczników dyscyplinarnych”, 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 Katowicach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Poli-
cji w Słupsku.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 487 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego
dla rzeczników dyscyplinarnych (Dz. Urz. KGP Nr 14,
poz. 113), która traci moc z dniem wejścia w życie de-
cyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. Nr 126, poz. 877).

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 22                                                                Poz. 170, 171-814-

170
DECYZJA NR 850 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie podnoszenia umiejętności
prowadzenia śledztwa po wybuchu

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

w zakresie podnoszenia umiejętności prowadzenia śledz-
twa po wybuchu”, stanowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 290 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie programu doskonalenia zawodowego dla poli-
cjantów służby kryminalnej i minerów – pirotechników w
zakresie podnoszenia umiejętności prowadzenia śledztwa
po wybuchu (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 70), która traci moc
z dniem wejścia w życie decyzji na podstawie § 72 rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonale-
nia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 851 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia
śledztwa po wybuchu

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 prowadzenia śledztwa po wybuchu”, sta-
nowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 292 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie programu doskonalenia zawodowego dla poli-
cjantów służby kryminalnej i minerów-pirotechników w
zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu (Dz. Urz. KGP
Nr 8, poz. 72), która traci moc z dniem wejścia w życie
decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. Nr 126, poz. 877).

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału Informa-
cji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 852 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla prowadzących
badania psychofizjologiczne

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

dla prowadzących badania psychofizjologiczne”, sta-
nowiący załącznik do decyzji.

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

wierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 298 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego dla
prowadzących badania psychofizjologiczne (Dz. Urz. KGP
Nr 8, poz. 74), która traci moc z dniem wejścia w życie
decyzji na podstawie § 72 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. Nr 126, poz. 877).

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

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 22

1. Zarządzenie nr 1252/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 1253/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 1254/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 1255/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 1256/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 1257/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 1258/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 1259/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 1260/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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10. Zarządzenie nr 1261/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 1262/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 1263/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 1264/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 1265/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 1266/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 1267/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 1268/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 1269/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 1270/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 1271/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1272/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 1273/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 1274/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 1275/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 1276/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 1277/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 1278/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 1279/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 1280/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 1281/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Decyzja nr 819/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej.

32. Decyzja nr 823/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 254/Cam/07/AP.

33. Decyzja nr 824/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 250/Cmt/07/MAK.
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34. Decyzja nr 825/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 251/Cmt/07/EM.

35. Decyzja nr 826/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej
w Magazynie Uzbrojenia Wydziału Kwatermi-
strzowskiego Biura Logistyki Policji Komendy
Głównej Policji.

36. Decyzja nr 827/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 244/BłiI/07/BP.

37. Decyzja nr 828/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 247/BłiI/07/BP.

38. Decyzja nr 829/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w  sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 252/BłiI/07/KD.

39. Decyzja nr 830/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 253/Ctr/07/RJ.

40. Decyzja nr 831/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 240/Cmt/07/AS.

41. Decyzja nr 832/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 815/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
248/Cmt/07/RJ.

42. Decyzja nr 833/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie
powołania Zespołu do spraw projektów realizo-
wanych w ramach „Programu modernizacji Poli-
cji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar-
nej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”
służących budowie i wdrożeniu Policyjnego Sys-
temu Wspomagania Dowodzenia.

43. Decyzja nr 834/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 255/BłiI/07/MK.

44. Decyzja nr 835/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 258/Ctr/07/BP.

45. Decyzja nr 836/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 247/BłiI/07/BP.

46. Decyzja nr 837/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 256/BłiI/07/AP.

47. Decyzja nr 838/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie ustalenia w Komendzie
Głównej Policji limitu ilościowego służbowych
telefonów komórkowych, wysokości limitu fi-
nansowego na usługi realizowane w publikowa-
nych sieciach telefonii komórkowej oraz innych
procedur dotyczących telefonii komórkowej.

48. Decyzja nr 839/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 263/Cmt/07/EMi.

49. Decyzja nr 840/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 255/BłiI/07/MK.

50. Decyzja nr 841/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 257/Cmt/07/UM.

51. Decyzja nr 842/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 264/Cam/07/MZ.

52. Decyzja nr 843/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczy zmia-
ny Decyzji nr 831/07 w prawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 240/Cmt/
07/AS.

53. Decyzja nr 853/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania wymagań
technicznych dla videorejestratorów do pojaz-
dów policyjnych w wersji RD-video.

54. Decyzja nr 854/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania koncepcji
utworzenia Centrum Danych Policji w Emowie na
bazie obiektu „106” oraz jego modernizacji i roz-
budowy.

55. Decyzja nr 855/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do opracowania kierunków
działania w zakresie utrzymania, konserwacji
oraz administrowania nieruchomościami Komen-
dy Głównej Policji.

56. Decyzja nr 856/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
wyznaczenia kierowników komórek organizacyj-
nych Komendy Głównej Policji do opiniowania
projektów planów finansowych wydatków ope-
racyjnych dysponentów funduszu operacyjnego
Policji I stopnia i wniosków o zmiany w tych
planach.

57. Decyzja nr 857/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do opracowania kierunków
działania w zakresie ochrony obiektów Komendy
Głównej Policji.
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58. Decyzja nr 858/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 262/Błil/07/MK.

59. Decyzja nr 859/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 260/Ckt/07/AP.
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