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94
DECYZJA NR 265 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2002 r.
w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności ruch drogowy (wersje pilotażowe)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

(wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 2
do decyzji.
§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§1
Wprowadzam:
1) „Program ramowy szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności ruch drogowy (wersja
pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) „Program szczegółowy szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności ruch drogowy

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

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

95
DECYZJA NR 266 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2002 r.
w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności technika kryminalistyczna (wersje pilotażowe)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1

Wprowadzam:
1) „Program ramowy szkolenia specjalistycznego

policjantów o specjalności technika kryminalistyczna (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik
nr 1 do decyzji;
2) „Program szczegółowy szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności technika kryminalistyczna (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
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§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

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

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

96
DECYZJA NR 267 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2002 r.
w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności technika operacyjna w zakresie obserwacji (wersje pilotażowe)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

na w zakresie obserwacji (wersja pilotażowa)”,
stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§1
Wprowadzam:
1) „Program ramowy szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności technika operacyjna w
zakresie obserwacji (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) „Program szczegółowy szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności technika operacyj-

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

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

97
DECYZJA NR 268 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2002 r.
w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności technika operacyjna w zakresie kontroli operacyjnej (wersje pilotażowe)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam:
1) „Program ramowy szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności technika operacyjna w

zakresie kontroli operacyjnej (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) „Program szczegółowy szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności technika operacyjna
w zakresie kontroli operacyjnej (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
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§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 269 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2002 r.
w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego policjantów
o specjalności przewodnik psa służbowego do działań prewencyjnych (wersje pilotażowe)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

służbowego do działań prewencyjnych (wersja
pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§1
Wprowadzam:
1) „Program ramowy szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności przewodnik psa służbowego do działań prewencyjnych (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) „Program szczegółowy szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności przewodnik psa

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 270 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2002 r.
w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności specjalista ds. nieletnich (wersje pilotażowe)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam:
1) „Program ramowy szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności specjalista ds. nieletnich (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik
nr 1 do decyzji;
2) „Program szczegółowy szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności specjalista ds. nie-

letnich (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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100
DECYZJA NR 271 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 października 2002 r.
w sprawie programów ramowego i szczegółowego szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności wspomaganie działalności Policji w zakresie organizacyjnym,
logistycznym i technicznym (wersje pilotażowe)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam:
1) „Program ramowy szkolenia specjalistycznego
policjantów o specjalności wspomaganie działalności Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (wersja pilotażowa)”,
stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) „Program szczegółowy szkolenia specjalistycznego policjantów o specjalności wspomaganie

działalności Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym (wersja pilotażowa)”,
stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 287 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 listopada 2002 r.
w sprawie pilotażowego ramowego programu Studium Pedagogicznego
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam „Pilotażowy ramowy program Studium Pedagogicznego”, stanowiący załącznik do decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 13

Poz. 102-103

-364-

102
DECYZJA NR 288 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 listopada 2002 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla komendantów powiatowych i miejskich Policji nt. „Rola praw
i wolności człowieka w zarządzaniu Policją“
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

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

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla komendantów powiatowych i miejskich Policji nt. „Rola praw i wolności
człowieka w zarządzaniu Policją”, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

103
DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 listopada 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla specjalistów
do spraw prewencji kryminalnej oraz policjantów realizujących zadania
z zakresu prewencji kryminalnej (wersja pilotażowa)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla specjalistów do spraw
prewencji kryminalnej oraz policjantów realizujących
zadania z zakresu prewencji kryminalnej (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik do decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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104
DECYZJA NR 291 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 listopada 2002 r.
w sprawie pilotażowego ramowego programu szkolenia dla organizatorów doskonalenia zawodowego
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam „Pilotażowy ramowy program
szkolenia dla organizatorów doskonalenia zawodowego”, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

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

105
DECYZJA NR 292 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 listopada 2002 r.
zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania w Komendzie Głównej Policji
„Telefonu Policyjnego Programu Wspomagania Ofiar Przestępstw“
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731 i Nr
113, poz. 984 i Nr 115, poz. 996) postanawiam, co
następuje:
§1
W decyzji nr 94 Komendanta Głównego Policji z
dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie funkcjonowania
w Komendzie Głównej Policji „Telefonu Policyjnego
Programu Wspomagania Ofiar Przestępstw” (Dz. Urz.
KGP Nr 3 poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. TPPWOP funkcjonuje codziennie od godziny
8.00 do godziny 22.00.
2. Od godziny 22.01 do 7.59 aparat zgłoszeniowy
informuje osobę dzwoniącą o możliwości przekazania pilnej wiadomości pod bezpłatny numer telefonu pogotowia policyjnego lub skontaktowania
się ponownie w godzinach dyżurowania pracowników KGP”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Osoby dyżurujące przy TPPWOP są zobowiązane
do przyjmowania i dokumentowania informacji
przekazywanych zarówno przez osoby podające
swoje dane, jak i w przypadku, gdy osoby pragną
zachować anonimowość”;
3) w załączniku do decyzji w § 5 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:
„3. W godzinach 16.00 – 22.00 wszystkie czynności związane z przesłaniem telegramu lub szyfrogramu wykonuje dyżurny operacyjny KGP”;
4) wyrazy: „Biuro Koordynacji Służby Prewencyjnej
KGP”, „Biuro Koordynacji Służby Kryminalnej
KGP”, „dyżurny operacyjny kraju” zastępuje się
odpowiednio wyrazami: „Biuro Służby Prewencyjnej KGP”, „Biuro Służby Kryminalnej KGP”, „dyżurny operacyjny KGP”.

§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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DECYZJA NR 293 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
z pododdziałów antyterrorystycznych Policji z zakresu podstawowego szkolenia spadochronowego
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów z pododdziałów antyterrorystycznych Policji z zakresu podstawowego szkolenia spadochronowego”, stanowiący załącznik do decyzji.

nej Policji.
§3
Traci moc Decyzja nr 96 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia spadochronowego stopnia podstawowego w ramach doskonalenia
zawodowego dla policjantów pododdziałów antyterrorystycznych (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 36).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§2

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Biuru Służby Prewencyjnej Komendy Głów-

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 294 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla instruktorów
spadochronowych pododdziałów antyterrorystycznych 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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla instruktorów spadochronowych pododdziałów antyterrorystycznych Policji”,
stanowiący załącznik do decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Biuru Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.

§3
Traci moc Decyzja nr 76 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego dla instruktorów spadochronowych
pododdziałów
antyterrorystycznych
Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 30).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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108
DECYZJA NR 296 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie wprowadzenia ramowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla kadry dowódczej średniego szczebla dowodzenia Nieetatowych Pododdziałów Policji
i Oddziałów Szkół Policji (wersja pilotażowa)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

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

§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry dowódczej średniego szczebla dowodzenia Nieetatowych Pododdziałów Policji i Oddziałów Szkół Policji (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. 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 297 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie wprowadzenia ramowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla kadry dowódczej średniego szczebla dowodzenia Oddziałów Prewencji Policji
(wersja pilotażowa)
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry dowódczej średniego szczebla dowodzenia Oddziałów Prewencji
Policji (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik do
decyzji.

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

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 13
1. Zarządzenie nr 18pf/2002 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania przez policję
operacji specjalnych z wykorzystywaniem policjantów pod przykryciem.
2. Zarządzenie nr 19-z/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie prowadzenia przez policję poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
3. Decyzja nr 256/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
odwołania policjantów z pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Bośni i Hercegowinie.
4. Decyzja nr 257/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
delegowania policjantów do pełnienia służby w
Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie.
5. Decyzja nr 258/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 października 2002 r. zmieniająca
decyzję w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji.
6. Decyzja nr 259/pf/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej kryptonim
„KUPON” mającej na celu rozpoznanie działalności zorganizowanej grupy przestępczej.
7. Decyzja nr 260/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie
powołania zespołu konsultacyjego do oceny propozycji nowej struktury organizacyjnej Komendy
Stołecznej Policji.
8. Decyzja nr 261/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie
realizacji zadań Policji związanych z wyborami
samorządowymi
zarządzonymi
na
dzień
27.10.2002.
9. Decyzja nr 262/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 października 2002 r. w sprawie
powołania sztabu Komendanta Głównego Policji.
10. Decyzja nr 263/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie
powołania zespołu do spraw organizacji i uruchomienia systemu „Eurodac”.
11. Decyzja nr 264/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 października 2002 r. w sprawie
przeprowadzenia czynności wyjaśniających związanych ze zbadaniem okoliczności śmierci

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
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mł. asp. Władysława Pałasza s. Czesława −
młodszego asystenta Wydziału XVI w Łodzi CBŚ
Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 272/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 października 2002 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 273/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 października 2002 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 274/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 września 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.
Decyzja nr 275/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.
Decyzja nr 276/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.
Decyzja nr 277/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.
Decyzja nr 278/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.
Decyzja nr 279/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.
Decyzja nr 280/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 października 2002 r. w sprawie
ustalenia terenu zamkniętego.
Decyzja nr 281/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 października 2002 r. w sprawie
odwołania sztabu Komendanta Głównego Policji.
Decyzja nr 282/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-koordynacyjnej.
Decyzja nr 283/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 284/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach
odwołań od decyzji wydawanych w I instancji
przez komendanta wojewódzkiego Policji o nałożeniu kary pieniężnej.
Decyzja nr 285/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie powołania sztabu Komendanta Głównego Policji i
sztabów komendantów wojewódzkich Policji do
koordynacji zadań podczas drugiej tury wyborów
samorządowych zarządzonej na dzień 10 listopada 2002 r.
Decyzja nr 286/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla
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pracowników Policji
27. Decyzja nr 289/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 listopada 2002 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjnośledczej.
28. Decyzja nr 295/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie po-

Poz. 108-109

wołania zespołu do opracowania „Wytycznych
dotyczących nowych zasad finansowania komend powiatowych (miejskich) Policji po 1 stycznia 2003 r.”
29. Porozumienie z dnia 24 października 2002 r. w
sprawie współpracy Policji i zakładów ubezpieczeń w zakresie obsługi zdarzeń drogowych.
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