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45
DECYZJA NR 113 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 maja 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
ruchu drogowego pracujących z użyciem videorejestratorów wykroczeń
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia
policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz.
Urz. KGP Nr 5, poz. 56/ postanawiam, co następuje:

gowego pracujących z użyciem videorejestratorów
wykroczeń, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu dro-

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk
Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

46
DECYZJA NR 114 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – technika kryminalistyczna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185), postanawiam co następuje:

lowana – technika kryminalistyczna, stanowiący
załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§1
1. Wprowadzam pilotażowy program ramowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowa§3
na – technika kryminalistyczna, stanowiący zaDecyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
łącznik nr 1 do decyzji.
2. Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk
szkolenia podstawowego policjantów część profiProgramy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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47
DECYZJA NR 115 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – operacyjno-dochodzeniowa
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185), postanawiam co następuje:

lowana – operacyjno-dochodzeniowa, stanowiący
załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkole Policji w Pile.

§1
1. Wprowadzam pilotażowy program ramowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – operacyjno-dochodzeniowa, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
2. Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy
szkolenia podstawowego policjantów część profi-

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

48
DECYZJA NR 118 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 maja 2002 r.
w sprawie programu szkolenia specjalistycznego dla kierowników
ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (DZ. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185), postanawiam co następuje:
§1
Wprowadzam program szkolenia specjalistycznego
dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych
Policji, stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu powierzam Szkole Policji w
Słupsku oraz Szkole Policji w Katowicach.

§3
Traci moc decyzja nr 73 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia specjalistycznego dla kierowników ogniw patrolowo-interwencyjnych Policji. (Dz. Urz. KGP Nr 6. poz. 58, zm.
Nr 10, poz. 119 i Nr 13, poz. 151).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 maja 2002 r.
w sprawie trybu obiegu informacji dotyczących osób skazanych i tymczasowo aresztowanych
czasowo przebywających na wolności
W celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i
wykroczeń przez osoby skazane lub tymczasowo
aresztowane czasowo przebywające na wolności,
postanawia się co następuje:
§1
Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej
Policji zwane dalej „BŁiI” w ramach współpracy z
Centralnym Zarządem Służby Więziennej podejmie
działania zapewniające uzyskanie wyprzedzających
informacji dotyczących osób skazanych i tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności, w celu wykorzystania ich do realizacji –ustawowych zadań Policji.
§2
Funkcjonariuszy i pracowników BŁiI zobowiązuje
się do:
1) odbioru danych przekazywanych na drodze elektronicznej z Biura Informacji i Statystyk Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, ich wprowadzania
do systemu ARIP (automatycznego rozsyłania informacji o przepustkach),
2) rozsyłania danych, o których mowa w pkt 1, za
pomocą Policyjnej Poczty Elektronicznej (PPE) do
jednostek Policji (KMP, KPP i KP dla KSP) właściwych terytorialnie ze względu na miejscowość
deklarowanego pobytu osoby skazanej lub tymczasowo aresztowanej, czasowo przebywającej na
wolności.
§3
Dyżurni jednostek Policji po odebraniu informacji
przekazywanych poprzez PPE, drukują je i przekazują
do jednostek Policji właściwych terytorialnie ze
względu na miejscowość, do której udaje się osoba

skazana lub tymczasowo
przebywająca na wolności.

aresztowana

czasowo

§4
1. Wprowadza się obowiązek w jednostkach Policji
(KMP, KPP i KP dla KSP) prowadzenia rejestru potwierdzeń zgłoszenia się osób skazanych i tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających
na wolności.
2. W rejestrze potwierdzeń, o którym mowa w ust. 1,
odnotowuje się informacje o: dacie i godzinie
zgłoszenia, imię i nazwisko skazanego lub tymczasowo aresztowanego oraz nazwę jednostki penitencjarnej, z której otrzymał przepustkę.
3. Dyżurny jednostki Policji, o której mowa w ust. 1,
potwierdza fakt zgłoszenia się osoby skazanej lub
tymczasowo aresztowanej czasowo przebywającej na przepustce, ostemplowując odwrotną stronę przepustki pieczątką jednostki Policji oraz wpisując datę i godzinę zgłoszenia i składając czytelny
podpis.
§5
Traci moc decyzja nr 135 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie trybu
obiegu informacji dotyczących osób skazanych i
tymczasowo aresztowanych czasowo przebywających na wolności (Dz. Urz. KGP nr 6, poz. 79).
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z
mocą od dnia 1 stycznia 2002 roku.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk
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50
DECYZJA NR 131 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla kierowników rewirów dzielnicowych
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia
policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz.
Urz. KGP Nr 5, poz. 56) postanawiam, co następuje:

§2
Realizację programu powierzam Szkole Policji w
Słupsku.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kierowników rewirów
dzielnicowych, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

51
DECYZJA NR 132 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla policjantów techników kryminalistyki
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (DZ.U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185), postanawiam co następuje:

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów techników
kryminalistyki”, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

52
DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenie zawodowego
policjantów w języku rosyjskim – etap I
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku rosyjskim – etap I, stanowiący załącznik do decyzji.
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§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

§3
Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

53
DECYZJA NR 136 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
policjantów w języku francuskim – etap I
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w języku francuskim – etap I, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

54
DECYZJA NR 140 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych
lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych
W celu ujednolicenia zasad ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych postanawia się, co następuje:
§1
Przepisy decyzji stosuje się do policyjnych statków powietrznych, zwanych dalej „śmigłowcami”,
używanych na potrzeby:
1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zespołów tych zakładów, utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§2
1. Stawka odpłatności za użycie śmigłowca stanowi

sumę przeliczonych na jedną godzinę lotu kosztów
poniesionych centralnie i decentralnie, na:
1) paliwo lotnicze,
2) naprawy, przeglądy i zakupy wynikające z resursu godzinowego i kalendarzowego,
3) ubezpieczenie śmigłowców i załogi,
4) stacjonowanie i usługi lotniskowe,
5) specjalistyczny ubiór personelu latającego,
6) inne świadczenia lub koszty związane z wykonaniem lotu.
2. Normę nalotu dla jednego śmigłowca do wyliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1, ustala się
na 300 godzin rocznie.
§3
1. Do ustalenia kosztu poniesionego na paliwo lotnicze przyjmuje się średni, w okresie co najmniej
6 miesięcy, koszt zakupu 1 litra paliwa oraz zużycie paliwa na 1 godzinę lotu według normy, odpowiednio dla typu śmigłowca:
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1) śmigłowiec Bell-206 wyposażony w silnik typu
Allison-250C 20J – 120 litrów,
2) śmigłowiec PZL-Kania wyposażony w 2 silniki
typu Allison-250C 20B -–250 litrów,
3) śmigłowiec Mi-2 wyposażony w 2 silniki typu
GTD-350 DW – 350 litrów,
4) śmigłowiec W-3 Sokół wyposażony w 2 silniki
typu PZL-10W – 500 litrów,
5) śmigłowiec Mi-8 wyposażony w 2 silniki typu
TW-2 117A – 850 litrów.
2. Wysokość kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 2 i 3, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu określa
załącznik do decyzji, koszty te ponoszone są centralnie ze środków właściwego dysponenta środków budżetowych Komendy Głównej Policji.
3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2,
aktualizuje się corocznie, z dniem 1 maja.
§4
Za pisemna zgodą Komendanta Głównego Policji
lub osoby przez niego upoważnionej, śmigłowiec
może być udostępniony na potrzeby, o których mowa w § 1, za odpłatnością w wysokości 50% stawki
odpłatności.
§5
Stawkę odpłatności za korzystanie ze śmigłowca
ustalają odpowiednio:
1) Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej KGP – w
odniesieniu do śmigłowców Zarządu Lotnictwa
Policyjnego Komendy Głównej Policji, z za-

strzeżeniem pkt 2,
2) komendanci wojewódzcy Policji – w odniesieniu do śmigłowców przekazanych komendom
wojewódzkim Policji do dyspozycji.
§6
Opłata pobrana przez komendę wojewódzką Policji
za użycie śmigłowca będącego w dyspozycji komendy, w części dotyczącej kosztów poniesionych centralnie ze środków właściwego dysponenta środków
budżetowych Komendy Głównej Policji, określonych
w załączniku do decyzji, podlega zwrotowi na rachunek bankowy tego dysponenta, odpowiednio do § 2
ust. 1 i § 4, w wysokości 100% albo 50% tych
kosztów.
§7
Traci moc decyzja nr 254 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 października 2001 r. w sprawie: ustalania stawek odpłatności za użycie statków powietrznych
lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 143).
§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z
mocą od dnia 1 maja 2002 r.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Załącznik
do decyzji nr 140
Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 czerwca 2002 r.
Wysokość kosztów eksploatacji policyjnych statków powietrznych, ponoszonych centralnie,
w przeliczeniu na 1 godziną lotu
w złotych
Rodzaj kosztów*
Naprawy, przeglądy i zakupy
wynikające z resursu
Ubezpieczenia
RAZEM

Typ śmigłowca
BELL-206

PZL-Kania

Mi-2

W-3

Mi-8

1.035,00

1.300,00

1.190,00

2.750,00

2.420,00

15,00

18,50

18,00

25,00

30,00

1.050,00

1.318,50

1.208,00

2.775,00

2.450,00

* środki uzyskane z tego tytułu, w ramach opłat pobranych przez komendy wojewódzkie Policji za
użycie śmigłowca, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy właściwego dysponenta środków
budżetowych Komendy Głównej Policji
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55
DECYZJA NR 142 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – prewencyjna
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach
i Szkole Policji w Słupsku.

§1
1. Wprowadzam pilotażowy program ramowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – prewencyjna, stanowiący załącznik nr 1 do
decyzji.
2. Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – prewencyjna, stanowiący załącznik nr 2
do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

56
DECYZJA NR 143 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – ruch drogowy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:
§1
1. Wprowadzam pilotażowy program ramowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – ruch drogowy, stanowiący załącznik nr 1 do
decyzji.
2. Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – ruch drogowy, stanowiący załącznik
nr 2 do decyzji.

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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57
DECYZJA NR 145 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana
– technika operacyjna w zakresie kontroli operacyjnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:

operacyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§1
1. Wprowadzam pilotażowy program ramowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – technika operacyjna w zakresie kontroli operacyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
2. Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – technika operacyjna w zakresie kontroli

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.

58
DECYZJA NR 146 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu ramowego i szczegółowego
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana
– technika operacyjna w zakresie obserwacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 i Nr 19, poz. 185) postanawiam, co następuje:
§1
1. Wprowadzam pilotażowy program ramowy szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – technika operacyjna w zakresie obserwacji,
stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
2. Wprowadzam pilotażowy program szczegółowy
szkolenia podstawowego policjantów część profilowana – technika operacyjna w zakresie obser-

wacji, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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59
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 czerwca 2002 r.
o sprostowaniu błędu
W Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr 6 z dnia 27 maja 2002 r. w poz. 29 na stronach 65 (tytułowa) i 66 zamiast daty „20 marca 2002 r.” powinna być data „20 marca 2000 r.”.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nr 9
1. Decyzja nr 116/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
2. Decyzja nr 117/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie delegowania policjanta do pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Bośni i Hercegowinie.
3. Decyzja nr 119pf/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie powołania
Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy Policji
w Lekkiej Atletyce i Pięcioboju Nowoczesnym.
4. Decyzja nr 120/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności wyjaśniających związanych ze zbadaniem okoliczności
ucieczki podsądnego Krzysztofa Jędrzejczaka.
5. Decyzja nr 121/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 maja 2002 r. o powołaniu zespołu
do przygotowania i wdrożenia w polskiej Policji systemu informatycznego zarządzania płacami.
6. Decyzja nr 122/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
7. Decyzja nr 123/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
8. Decyzja nr 0124/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 maja 2002 r. (tajna).
9. Decyzja nr 125/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie powołania Komisji BHP Służby i Pracy w Komendzie
Głównej Policji.
10. Decyzja nr 127/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie odwołania policjantów z pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Kosowie.

11. Decyzja nr 128/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie delegowania policjantów do pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie.
12. Decyzja nr 129/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Upamiętniania pomordowanych i Poległych Policjantów.
13. Decyzja nr 130/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny prawidłowości rozliczeń
wielkości budżetu w poszczególnych komendach
wojewódzkich Policji w kontekście projektowania
budżetu na 2003 rok.
14. Decyzja nr 133/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie powołania grupy operacyjnej.
15. Decyzja nr 134pf/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
16. Decyzja nr 137/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do
spraw budowy i uruchomienia systemu informacyjnego realizującego zadania wynikające z ustawy o
zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o
Policji oraz ustawy o cudzoziemcach.
17. Decyzja nr 138/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 czerwca 2002 r. o rozwiązaniu
zespołu analitycznego do sprawy zabójstwa
nadinsp. Marka Papały.
18. Decyzja nr 139/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 czerwca 2002 r. o powołaniu
Zespołu do przygotowania i wdrożenia w polskiej
Policji systemu informatycznego Księgowość.
19. Decyzja nr 141/2002 Komendanta Głównego
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Policji z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Komendy Głównej Policji „Karat”.
20. Decyzja nr 144/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie odpłatności policjantów i pracowników Komendy
Głównej Policji za skierowania na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i turnusy antystresowe
21. Decyzja nr 147/2002 Komendanta Głównego

Poz. 59

Policji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie powołania nieetatowego zespołu do przeprowadzenia wizytacji szkół Policji w Pile i Słupsku.
22. Decyzja nr 148/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej służby przygotowawczej w służbie cywilnej Komendy Głównej
Policji.
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