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110
ZARZĄDZENIE NR 662 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 listopada 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 884, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302 oraz Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co
następuje:
§1
W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2003 r. w
sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) nazwa formularza oznaczonego 1. p. 4 w części II
wykazu obowiązujących formularzy otrzymuje

brzmienie „Przypadki korupcji ustalone operacyjnie
i potwierdzone procesowo”;
2) nazwa formularza oznaczonego 1. p. 5 w części II
wykazu obowiązujących formularzy otrzymuje brzmienie
„Stwierdzone przestępstwa z art. 258 kk”;
3) wzory formularzy wymienionych w części II wykazu
obowiązujących
formularzy
otrzymują
brzmienie określone w załącznikach nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

.........................................

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP

(nazwa jednostki – pieczęć)

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Sporządził .................................................... tel. służb. ..............................................

Ilość pomocy prawnych
wykonanych na rzecz innych
jednostek (w tym zagranicznych)

Mienie odzyskane w
złotych

Listy gończe

Poręczenia majątkowe
(ilość)

Dozory policyjne

Areszty tymczasowe

Łączna liczba zarzutów

Ilość podejrzanych

Liczba osób zatrzymanych

Stan na dzień ............ 200... r.

Statystycznie zakończono*

Zawieszono

Podjęto z zawieszenia

Przekazano do innych
jednostek

obce

własne

Materiały
procesowe

Mat. Oper.

Przejęto z innych
jednostek

podst. wszczęcia

Wyniki uzyskane w okresie sprawozdawczym
w ramach postępowań przygotowawczych
Minie zabezpieczone w
złotych

Zabójstwa
Rozboje, wymuszenia
rozbójnicze
Pozbawienie wolności dla
okupu
Handel bronią, amunicją i
materiałami wybuchowymi
Handel ludźmi
Zorganizowana kradzież
pojazdów mechanicznych
Fałszerstwa środków
płatniczych i dokumentów
Przestępstwa przeciwko obrotowi
gosp. (kk i ust. szczególne)
Przestępstwa karne skarbowe
(kks)
Pranie pieniędzy (art. 299 kk)
Korupcja
Inne
produkcja
Przestępstwa
związane z
przemyt
narkotykami
dystrybucja
RAZEM:
* W tym zawieszone.

Od dn. ......... wszczęto

Ilość pokrzywdzonych,
przemyconych, uprowadzonych

Wyniki pracy dochodzeniowej w okresie od ................. do .................. .............. roku

Stan na dzień ............ 200... r.

.........................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

Załącznik nr 2 – formularz II/1

..................................................
(nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

Załącznik nr 2 – formularz II/2

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP

..................................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

Egz. pojedynczy
Zastrzeżone (po wypełnieniu)

Grupy operacyjno-śledcze***

Czynności operacyjno-rozpoznawcze polegające na przyjęciu
lub wręczeniu korzyści majątkowych

Zakup kontrolowany

Przesyłka jawnie nadzorowana

art. 20 ustawy
o Policji
Zastosowano w towarzystwach/firmach
ubezpieczeniowych

Zastosowano w bankach

PP
Ilość osób objętych PP

Zastosowano ogółem

Ilość osób/adresów objętych KKI

Zastosowano ogółem

KKI**

PT FAX
Ilość osób objętych PT FAX

Zastosowano ogółem

PTK
Ilość osób objętych PTK

Zastosowano ogółem

PT
Ilość osób objętych PT

Zastosowano ogółem

Konsultanci

Agenci

Współpracownicy

Osobowe
źródła
informacji
Kandydat na współpracownika

Informatorzy

Osoby informujące

Teczka
Koordynacji

Zwierzchniego nadzoru szczególnego

Obserwacja*

Teczka zagadnieniowa

Teczka obiektowa

Teczka operacyjnego sprawdzenia

Rozpracowanie operacyjne

Rozpoznanie

Metody i formy pracy operacyjnej w okresie od ................. do .................. .............. roku

tan na .........................
Wszczęto/Pozyskano
Częściowo zrealizowano
Zakończono/Zrealizowano
tan na .......................
(dane końcowe)
* Wypełnia się w przypadku zlecenia na rzecz innej jednostki Policji z wyłączeniem Wydziału III CBŚ KGP.
** KKI – kontrola korespondencji internetowej.
*** Dotyczy również zespołów zadaniowych, wypełnia wyłącznie jednostka, w której znajduje się siedziba grupy/zespołu.

DEWD - ............................
Sporz./Wyk. ........................
tel. służb. ...........................

1/1
Zastrzeżone
(po wypełnieniu)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

..................................................
(nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik nr 2 – formularz II/3

..................................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP

tan rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych w okresie od ................. do .................. .............. roku

PRZESTĘPCZOŚĆ
KRYMINALNA
PRZESTĘPCZOŚĆ
GOSPODARCZA
PRZESTĘPCZOŚĆ
NARKOTYKOWA
PRZESTĘPCZOŚĆ
MULTIPRZESTĘPCZA
RAZEM:
* Jedna grupa może być przypisana do jednej kategorii.
** Grupy etniczne z wyjątkiem rosyjskojęzycznych stanowiących odrębną kategorię.
*** Lider w rozumieniu art. 258 § 3 kk.

Sporządził .................................................... tel. służb. ..............................................

Łączna liczba działających członków grup

Łączna ilość działających liderów

Łączna liczba aktualnie działających grup

Łączna ilość wyeliminowanych członków

Łączna ilość wyeliminowanych liderów***

ZE TAWIENIE DANYCH
Łączna liczba wyeliminowanych grup

aktualna ilość członków

aktualna ilość liderów***

aktualna liczba grup

wyeliminowano członków

wyeliminowano liderów

wyeliminowano grup

RO YJ KOJĘZYCZNYCH

aktualna ilość członków

aktualna ilość liderów***

aktualna liczba grup

wyeliminowano członków

wyeliminowano liderów

ETNICZNYCH**

wyeliminowano grup

aktualna ilość członków

aktualna ilość liderów***

aktualna liczba grup

wyeliminowano członków

wyeliminowano liderów

wyeliminowano grup

aktualna ilość członków

MIĘDZYNARODOWYCH

aktualna ilość liderów***

aktualna liczba grup

wyeliminowano członków

wyeliminowano liderów

POL KICH

wyeliminowano grup

AKTYWNOŚĆ PRZE TĘPCZA*

ILOŚĆ ROZPOZNANYCH ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZE TĘPCZYCH

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

..................................................
(nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik nr 2 – formularz II/4

..................................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP
Przypadki korupcji ustalone operacyjnie i potwierdzone procesowo w okresie od ................. do .................. .............. roku

WY OKOŚĆ PRZYJĘTYCH
KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH
(w złotych)

Sporządził .................................................... tel. służb. ..............................................

potwierdzono
procesowo

OGÓŁEM

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

INNE (jakie?)

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

INSTYTUCJE
KONTROLNE

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

INNE SŁUŻBY
MUNDUROWE

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

CŁO

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

POLICJA

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

WYMIAR
SPRAWIEDLIWOŚCI

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

ustalono
operacyjnie

potwierdzono
procesowo

AGENDY
FINANSOWE
PAŃSTWA

ILOŚĆ PRZYPADKÓW
KORUPCJI

ustalono
operacyjnie

ADMINISTRACJA ADMINISTRACJA
CENTRALNA
TERENOWA

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

..................................................
(nazwa jednostki – pieczęć)
..................................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

Załącznik nr 2 –formularz II/5

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP

Przestępstwa z art. 258 k.k. stwierdzone w okresie od ................. do .................. .............. roku
w stosunku do
członków grup
polskich

w stosunku do
członków grup
międzynarodowych

w stosunku do
członków grup
etnicznych*

w stosunku do
członków grup
rosyjskojęzycznych

P EUDONIM

PE EL

liczba podejrzanych
z art. 258 § 1 i 2 k.k.
liczba zarzutów
z art. 258 § 1 i 2 k.k.
liczba podejrzanych
z art. 258 § 3 k.k.
liczba zarzutów
z art. 258 § 3 k.k.
* narodowość grupy
** wymienić narodowość
Dane osób, wobec których zastosowano art. 258 § 3 k.k.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7

NAZWI KO

IMIĘ

Sporządził .................................................... tel. służb. ..............................................

ilość podejrzanych
narodowości
polskiej/ zarzutów

ilość podejrzanych
narodowości
obcej**/ zarzutów

ogółem
podejrzanych/
zarzutów

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

..................................................
(nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik nr 2 – formularz II/6

..................................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP

Przestępstwa przeciwko
życiu i zdrowiu
Handel bronią i
amunicją
Handel żywym
towarem
Kradzieże pojazdów,
ładunków, towarów
P-stwa p-ko środkom
płatniczym i dokumentom
Przestępstwa przeciwko
obrotowi gosp.
Przestępstwa karne
skarbowe (kks)
Wyłudzenia mienia
(towary, kredyty itp.)
Pranie pieniędzy
(art. 299 kk)
Przestępstwa związane
z narkotykami
Inne
RAZEM:

Sporządził .................................................... tel. służb. ..............................................

OGÓŁEM:

KRAJE
AFRYKAŃ KIE

AU TRALIA I
OCEANIA

KRAJE AMERYKI
POŁUDNIOWEJ

KRAJE AMERYKI
ŚRODKOWEJ

KRAJE AMERYKI
PÓŁNOCNEJ

INNE KRAJE
AZJATYCKIE

WIETNAM

INNE KRAJE
EUROPEJ KIE

KRAJE
KANDYNAW KIE

WŁOCHY

TURCJA

ŁOWACJA

NIEMCY

CZECHY

ALBANIA

INNE KRAJE
BYŁEGO Z RR

UKRAINA

RO JA

ŁOTWA

LITWA

Dominująca aktywność
przestępcza

CZECZENIA

Obywatelstwo
ustalonych członków
grupy

BIAŁORUŚ

Udział cudzoziemców w zorganizowanych grupach przestępczych w okresie od ................. do .................. .............. roku

..................................................
(nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

..................................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

Załącznik nr 2 – formularz II/7

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP
Zestawienie za okres od ................. do .................. .............. roku

sprawy

prowadzone przez CBŚ
prowadzone przez inne jednostki na bazie
informacji CBŚ
prowadzonych przez CBŚ
stwierdzone wyłudzenia mienia,
kredytów, oszustwa finansowe na prowadzone przez inne jednostki na bazie
szkodę karbu Państwa*
informacji CBŚ
prowadzonych przez CBŚ
stwierdzone wyłudzenia mienia,
kredytów, oszustwa na szkodę
prowadzone przez inne jednostki na bazie
przedsiębiorstw prywatnych
informacji CBŚ
prowadzone przez CBŚ
wartość środków płatniczych
nielegalnie wprowadzonych do
prowadzone przez inne jednostki na bazie
obrotu
informacji CBŚ
papierosy (w sztukach)
alkohol (w litrach w przeliczeniu na czysty
ujawniony przemyt towarów w
spirytus)
sprawach prowadzonych przez
paliwo (w tys. litrów)
CBŚ**
elektronika, komputery (w sztukach)
inne
ilość spraw
PLN
w sprawach
prowadzonych przez
EURO
jednostki CBŚ
USD
Inne
ilość spraw
w sprawach
PLN
prowadzonych przez
EURO
inne jednostki na bazie
USD
informacji CBŚ
Inne
ujawnione fałszywe
środki płatnicze

stwierdzone wyłudzenia podatku
VAT

ilość spraw
prowadzonych
operacyjnie

ilość spraw
prowadzonych
procesowo

ilość
zabezpieczonych
towarów,
fałszywych
środków
płatniczych***

wysokość strat,
uszczupleń ustalona w
sprawach operacyjnych

wysokość strat, uszczupleń
ustalona w sprawach
procesowych

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

* Z wyłączeniem wyłudzenia podatku VAT.
** Z wyłączeniem narkotyków.
*** W przypadku fałszywych środków płatniczych podawać dla poszczególnych kategorii nominał / sztuki.
Sporządził .................................................... tel. służb. ..............................................

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 662 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 listopada 2003 r.

..................................................
(nazwa jednostki – pieczęć)

Załącznik nr 2 – formularz II/8

..................................................
(sygnatura literowo-cyfrowa)

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KGP
Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków w okresie od ................. do .................. .............. roku

Rodzaj

produkcja narkotyków
(art. 40 ustawy)

produkcja prekursorów

ujawniony przemyt
narkotyków
(art. 42 ustawy)

przemyt prekursorów

wprowadzenie
do obrotu
(art. 43 ustawy)

obrót prekursorami

w sprawach
procesowych
prowadzonych przez
jednostki CBŚ KGP

średnia wartość
czarnorynkowa
(w złotych)*

w sprawach
prowadzonych przez
inne jednostki na
bazie informacji CBŚ

amfetamina /g
haszysz /g
heroina /g
kokaina /g
marihuana /g
ecstasy /szt.
„polska heroina” /cm
inne g/szt.
różne g/litry
amfetamina /g
haszysz /g
heroina /g
kokaina /g
marihuana /g
„polska heroina” /cm
ecstasy /szt.
opium /g
LSD /szt.
inne g/szt.
różne g/litry
amfetamina /g
haszysz /g
heroina /g
kokaina /g
marihuana /g
„polska heroina” /cm
ecstasy /szt.
opium /g
LSD /szt.
inne g/szt.
różne g/litry

* Wg danych podanych przez Wydział VII CBŚ KGP.
Sporządził .................................................... tel. służb. ..............................................

średnia wartość
czarnorynkowa
(w złotych)*

łączna ilość
narkotyków
i prekursorów

łączna wartość
narkotyków i
prekursorów*
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ZARZĄDZENIE NR 665 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
Na podstawie art. 7 ust. 4 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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873)
zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu
Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz.
153, z 2002 r. Nr 10, poz. 61 oraz z 2003 r. Nr 2,
poz. 3, Nr 4, poz. 8 i Nr 12, poz. 61) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Kierownictwo:
a) Komendant Główny Policji,
b) Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego
Policji,
c) zastępcy Komendanta Głównego Policji;”;
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Do zadań Biura Służby Kryminalnej należy zapewnienie warunków do sprawnej
działalności służby kryminalnej Policji
przez:
1) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zwalczaniu przestępczości kryminalnej i gospodarczej,
2) nadzorowanie realizacji zadań z zastosowaniem metod i form pracy
operacyjnej oraz postępowań przygotowawczych,
3) współdziałanie ze służbą prewencyjną
w opracowywaniu wytycznych i zaleceń dotyczących postępowań wyjaśniających oraz praktyki oskarżycielskiej w sprawach o wykroczenia,
4) opracowywanie nowych metod i
form wykonywania zadań przez służbę kryminalną;
5) opracowywanie i propagowanie nowych rozwiązań technicznych w komórkach
organizacyjnych
służby
kryminalnej,
6) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej z działalności dochodzeniowo-śledczej Policji,

7) merytoryczny nadzór nad centralnymi
zbiorami informacyjnymi oraz ich obsługa w zakresie właściwości rzeczowej biura,
8) określanie zasad obiegu informacji w
policyjnych systemach informacyjnych oraz określenie trybu dostępu
do tych systemów,
9) inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i rozwojem analizy kryminalnej w Policji,
10) opracowywanie analiz i ocen efektywności realizacji zadań przez służbę
kryminalną,
11) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy, w tym wymiany informacji, z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi,
12) opracowywanie projektów aktów
prawnych w zakresie właściwości
biura oraz współpraca przy ich tworzeniu,
13) współdziałanie, w zakresie właściwości biura, z policjami innych państw
i organizacjami międzynarodowymi
w sprawach objętych umowami międzynarodowymi
oraz
odrębnymi
przepisami.
2. Biuro Służby Kryminalnej wykonuje
w Policji zadania biura centralnego,
o którym mowa w art. 12 Konwencji
Międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy podpisanej w Genewie
20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. z 1934 r.
Nr 102, poz. 919).”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
w porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych
I Administracji
Krzysztof Janik
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DECYZJA NR 275 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programów szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
z zakresu taktyki i technik przesłuchań (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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302 oraz Nr 166, poz. 1609) postanawiam, co
następuje:
§1
Wprowadzam:
1) „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik przesłuchań
dla policjantów służby kryminalnej i śledczej (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
2) „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół policyjnych realizujących program szkolenia z zakresu taktyki i technik
przesłuchań dla policjantów służby kryminalnej i
śledczej (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.

3) „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu taktyki i technik przesłuchań
dla kadry kierowniczej służby kryminalnej i śledczej (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik
nr 3 do decyzji.
§2
Powierzam realizację programu, o którym mowa w
§ 1:
1) pkt 1 – Szkole Policji w Pile,
2) pkt 2 – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
3) pkt 3 – Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up.

Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 279 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 listopada 2003 r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji
oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
Na podstawie § 5 ust. 2 zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 153, z 2002 r. Nr 10, poz.
61 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 3, Nr 4, poz. 8 i Nr 12,
poz. 61) postanawia się, co następuje:
§1
1. Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego
Policji wyznaczam nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka, który nadzoruje służbę kryminalną i służbę
śledczą oraz następujące komórki organizacyjne
Komendy Głównej Policji:
1) Centralne Biuro Śledcze,

2) Biuro Służby Kryminalnej,
3) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne,
4) Biuro – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych,
5) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji,
6) Biuro Kadr i Szkolenia – w zakresie określonym
w załączniku nr 1 do decyzji.
2. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp.
Henryk Tokarski nadzoruje służbę prewencyjną
oraz następujące komórki organizacyjne Komendy
Głównej Policji:
1) Biuro Służby Prewencyjnej,
2) Biuro Operacji Antyterrorystycznych.
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3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Zbigniew Chwaliński nadzoruje służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym oraz następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji:
1) Biuro Logistyki Policji,
2) Biuro Łączności i Informatyki,
3) Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
i Inspekcji, z wyłączeniem zagadnień kontrolnych,
4) Biuro Finansów – w zakresie finansowania
działalności Biura Logistyki Policji.
§2
Zastępcy Komendanta Głównego Policji, o których
mowa w § 1, nadzorują komendantów wojewódzkich
zgodnie z podziałem określonym w załączniku nr 2 do
decyzji.
§3
Zastępcy Komendanta Głównego Policji są upoważnieni do:
1) wydawania, w imieniu Komendanta Głównego
Policji, decyzji i poleceń w sprawach związanych z
funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb
oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej
Policji,
2) reprezentowania Komendanta Głównego Policji
w kontaktach z innymi organami, osobami praw-

nymi i fizycznymi oraz podmiotami nie mającymi
osobowości prawnej, w sprawach określonych
w pkt 1.
§4
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
zastępuje Komendanta Głównego Policji w czasie
jego nieobecności.
2. Zastępcy Komendanta Głównego Policji zastępują
Komendanta Głównego Policji w czasie jego nieobecności i nieobecności Pierwszego Zastępcy
Komendanta Głównego Policji na mocy odrębnych
decyzji osób zastępowanych.
§5
Traci moc decyzja nr 257 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie podziału
zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego
Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w
imieniu Komendanta Głównego Policji.
§6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

Załączniki
do decyzji nr 279
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 listopada 2003 r.
Załącznik nr 1
Zakres upoważnień do podejmowania decyzji w sprawach szkoleniowych:
1)
2)
3)
4)

określanie terminów przyjęć do służby,
określanie programów szkoleń zawodowych policjantów,
ocena realizacji programów szkoleń zawodowych,
ocena przestrzegania zasad oceniania postępów policjanta w szkoleniu.
Załącznik nr 2
Nadzór zastępców Komendanta Głównego Policji nad komendantami wojewódzkimi (Stołecznym) Policji

1. Nadinspektor Eugeniusz Szczerbak nadzoruje następujących komendantów wojewódzkich Policji:
1) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
2) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim,
3) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu,
4) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
5) Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
oraz Komendanta Stołecznego Policji.
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2. Inspektor Henryk Tokarski nadzoruje następujących komendantów wojewódzkich Policji:
1) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,
2) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy,
3) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,
4) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
5) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu,
6) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
3. Nadinspektor Zbigniew Chwaliński nadzoruje następujących komendantów wojewódzkich Policji:
1) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
2) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
3) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
4) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
5) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
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DECYZJA NR 280 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 listopada 2003 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji
do realizacji spraw kadrowych, szkoleniowych
oraz związanych z pełnieniem służby poza granicami państwa
Na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz w związku z § 5 ust. 1 zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia
27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji (Dz. Urz. KGP nr 14, poz. 153,
z 2002 r. Nr 10, poz. 61 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 3,
nr 4, poz. 8 i Nr 12, poz. 61) postanawia się, co
następuje:
§1
1. Upoważniam insp. Zdzisława Gazdę – Dyrektora
Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji –
do realizacji w moim imieniu spraw policjantów
dotyczących zagadnień:
1) osobowych w zakresie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) przyjmowania do służby oraz zwalniania ze
służby,
b) mianowania na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk,
a także ustalania należnego na nich uposażenia,
c) przyznawania dodatków do uposażenia o
charakterze uznaniowym,
d) skracania okresu służby przygotowawczej,
zwalniania z odbywania tej służby lub przedłużania jej okresu, a także mianowania na
stałe,
e) przenoszenia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości,
f) oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją,
g) delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa,

h) powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej
miejscowości,
i) zawieszania w czynnościach służbowych,
j) ustalania prawa do nagrody rocznej,
k) udzielania wyróżnień,
l) udzielania płatnego urlopu okolicznościowego policjantom podnoszącym kwalifikacje
zawodowe i wykształcenie ogólne bez skierowania,
m) rozpatrywania skarg i zawiadamiania o sposobie ich załatwienia;
2) szkoleniowych w zakresie:
a) zatwierdzania rocznych planów kursów jednostek szkoleniowych oraz zmian w tych
planach,
b) wyznaczania terminów egzaminów wymaganych do mianowania odpowiednio na
pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów, aspirantów oraz oficerów Policji,
c) wyznaczania przedstawicieli Komendanta
Głównego Policji do uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnych prowadzących egzaminy końcowe szkoleń zawodowych policjantów,
d) wyznaczania przedstawicieli Komendanta
Głównego Policji do roli obserwatorów prac
komisji egzaminacyjnych prowadzących egzaminy wymagane do mianowania odpowiednio na pierwszy stopień policyjny w
korpusie podoficerów, aspirantów oraz oficerów Policji,
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e) określania rejonizacji obowiązującej przy
wyznaczaniu limitów słuchaczy na szkolenia
prowadzone przez jednostki szkoleniowe,
f) udzielania policjantom służb: śledczej, kryminalnej oraz prewencyjnej zgody na odbycie szkolenia zawodowego podstawowego
w systemie samokształcenia kierowanego,
g) oceny prawidłowości przebiegu egzaminów,
h) badania jakości realizowanych szkoleń,
i) oceny przygotowania jednostek szkoleniowych do realizacji zadań,
j) badania obciążenia kadry dydaktycznej jednostek szkoleniowych;
3) kontyngentów policyjnych w zakresie:
a) prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
policjantów do pełnienia służby w kontyngentach policyjnych,
b) delegowania policjantów, przedłużania czasu delegowania oraz odwołania z delegowania do pełnienia służby w kontyngentach
policyjnych.
2. Realizacja spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
nie obejmuje spraw osobowych policjantów pełniących służbę na stanowiskach:
1) zastępcy Komendanta Głównego Policji,

2) dyrektora biura (równorzędnego), Dyrektora
Centralnego Biura Śledczego i ich zastępców,
3) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępców,
4) komendanta Wyższej Szkoły Policji i jego zastępców,
5) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępców.
§2
Tracą moc:
1) decyzja nr 56 Komendanta Głównego Policji z dnia
6 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia do załatwiana niektórych spraw,
2) decyzja nr 258 Komendanta Głównego Policji z
dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie upoważnienia
Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji do realizacji spraw kadrowych, szkoleniowych oraz związanych z misjami pokojowymi.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
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DECYZJA NR 285 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu ruchu drogowego (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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,
poz. 1688 i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192, poz.
1873) 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.
Komendant Główny Policji
z up.

§1
Wprowadzam „Program szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów o profilu ruchu drogowego (wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik do
decyzji.

Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Program szkolenia, stanowiący załącznik 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 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu operacyjno-dochodzeniowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym
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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192,
poz. 1873) postanawiam, co następuje:

§3
Dotychczas realizowany w Policji program szkolenia podstawowego policjantów część profilowana –
operacyjno-dochodzeniowa zachowuje moc obowiązującą do czasu zakończenia szkoleń prowadzonych
według tego programu1.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji

§1
Wprowadzam w Policji „Program szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu operacyjno-dochodzeniowym w zakresie dochodzeniowo-śledczym", stanowiący załącznik do decyzji.

z up.
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
1

Program wprowadzony decyzją nr 111 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 50).
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DECYZJA NR 288 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu operacyjno-dochodzeniowym w zakresie operacyjno-rozpoznawczym
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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192,
poz. 1873) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam w Policji „Program szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu opera-

cyjno-dochodzeniowym w zakresie operacyjno-rozpoznawczym", stanowiący załącznik do decyzji.
§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Policji w Pile.
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§3
Dotychczas realizowany w Policji program szkolenia podstawowego policjantów część profilowana –
operacyjno-dochodzeniowa zachowuje moc obowiązującą do czasu zakończenia szkoleń prowadzonych
według tego programu1.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up.
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
1

Program wprowadzony decyzją nr 111 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 50).
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DECYZJA NR 289 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu techniki operacyjnej 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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192,
poz. 1873) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam w Policji „Program szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu techniki
operacyjnej w zakresie obserwacji", stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Dotychczas realizowany w Policji program szkolenia podstawowego policjantów część profilowana –
technika operacyjna w zakresie obserwacji zachowuje moc obowiązującą do czasu zakończenia szkoleń prowadzonych według tego programu1.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up.
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
1

Program wprowadzony decyzją nr 146 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 58).
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119
DECYZJA NR 290 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu operacyjno-dochodzeniowym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej
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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192,
poz. 1873) postanawiam, co następuje:

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i Szkole Policji w Pile.
§3
Dotychczas realizowany w Policji program szkolenia podstawowego policjantów część profilowana –
operacyjno-dochodzeniowa zachowuje moc obowiązującą do czasu zakończenia szkoleń prowadzonych
według tego programu1.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam w Policji „Program szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu operacyjno-dochodzeniowym w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej", stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji
z up.
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

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

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
1

Program wprowadzony decyzją nr 111 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 50).
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DECYZJA NR 292 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
służby wspomagającej (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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192,
poz. 1873) postanawiam, co następuje:
§1
Wprowadzam „Program szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów służby wspomagającej
(wersja pilotażowa)”, stanowiący załącznik do decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach,
Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w Słupsku.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up.

Komendant Główny Policji
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 293 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
o profilu prewencyjnym (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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192,
poz. 1873) postanawiam, co następuje:

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierzam: Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji
w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji

§1
Wprowadzam „Program szkolenia zawodowego
podstawowego policjantów o profilu prewencyjnym
(wersja pilotażowa)", stanowiący załącznik do decyzji.

z up.

Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

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 1 grudnia 2003 r.
w sprawie upoważnienia nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka – Pierwszego Zastępcy
Komendanta Głównego Policji – do załatwiania niektórych spraw
Na podstawie art. 133 ust. 6 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,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192,
poz. 1873) postanawiam, co następuje:
§1
Upoważniam nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka –
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji –
do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów w zakresie:
1) zlecania przeprowadzania czynności wyjaśniających;
2) rozstrzygania wątpliwości w zakresie ustalenia
właściwości przełożonych w sprawach dyscyplinarnych;
3) wszczynania postępowań dyscyplinarnych;

4) odmawiania wszczęcia postępowań dyscyplinarnych;
5) wyznaczania rzeczników dyscyplinarnych;
6) odwoływania rzeczników dyscyplinarnych;
7) wyłączania bądź odmowy wyłączania przełożonych dyscyplinarnych od udziału w postępowaniach dyscyplinarnych, a także wyznaczania
przełożonych dyscyplinarnych z równorzędnych
jednostek organizacyjnych Policji;
8) wyłączania bądź odmowy wyłączania rzeczników dyscyplinarnych od udziału w postępowaniach dyscyplinarnych;
9) zmiany bądź uzupełnienia zarzutów w postępowaniach dyscyplinarnych;
10) zawieszania postępowań dyscyplinarnych;
11) podejmowania zawieszonych postępowań dyscyplinarnych;
12) przedłużania terminów prowadzenia czynności
dowodowych;
13) występowania do kierowników jednostek organizacyjnych Policji o przeprowadzenie czynności
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poza miejscowością, w której toczy się postępowanie dyscyplinarne;
zwracania się do właściwych organów o udostępnienie akt innych postępowań, których
przedmiotem są lub były czyny zarzucane policjantom w postępowaniach dyscyplinarnych;
wyrażania zgody na skorzystanie przez rzeczników dyscyplinarnych z pomocy innych rzeczników przy przeprowadzaniu czynności dowodowych;
rozpatrywania zażaleń na postanowienia wydane
w toku postępowań dyscyplinarnych przez
rzeczników dyscyplinarnych;
uchylania postanowień o zakończeniu czynności
dowodowych;
wydawania orzeczeń i postanowień kończących
postępowania dyscyplinarne w I instancji;
wykonywania orzeczonych kar dyscyplinarnych;
przedterminowego zacierania kar dyscyplinarnych.

§2
Załatwianie spraw dyscyplinarnych, o których
mowa w § 1, nie obejmuje spraw dyscyplinarnych
policjantów pełniących służbę na stanowisku:
1) zastępcy Komendanta Głównego Policji;
2) dyrektora biura lub równorzędnego i jego zastępców;
3) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji
i jego zastępców;
4) komendanta Wyższej Szkoły Policji i jego zastępców;
5) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępców.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

123
POROZUMIENIE
MINISTRA FINANSÓW I KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 listopada 2003 r.
w sprawie współdziałania Służby Celnej i Policji
W celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.1), art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 72, poz. 802 ze zm.2) oraz z art. 280 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.3), Minister Finansów i Komendant Główny Policji, zwani dalej „Stronami” – wspólnie ustalają, co następuje:
§1
1. Współdziałanie obejmuje:
1) zadania Policji mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, których wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Służby Celnej,
2) zadania Służby Celnej mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń związanych z
przywozem i wywozem towarów lub przeciwko obrotowi dewizowemu, a także wykonywanie obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego, których
wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Policji.
2. Współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji i Służby Celnej będzie realizowane w szczegółowym zakresie i przy zastosowaniu sposobów określonych w niniejszym porozumieniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

1

2
3

Zmiany tekstu jednolitego ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalonego w Dz. U. 2002 r. Nr 7, poz. 58 zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176,
poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 oraz
Nr 166, poz. 1609.
Zmiany ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz.
365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122 i Nr 137, poz. 1302.
Zmiany tekstu jednolitego ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks cywilny ustalonego w Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
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Poz. 123

3. Porozumienie nie dotyczy czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o Policji oraz w art. 286 § 1
ustawy Kodeks cywilny. Współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji i Służby Celnej w zakresie tych
czynności odbywa się w sposób i w trybie określonym odpowiednio w:
1) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania
przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób (Dz. U. Nr 107, poz. 501);
2) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych (Dz. U. Nr 53, poz. 551).
§2
Współdziałanie będzie realizowane w następujących formach:
1) wymiana informacji;
2) koordynacja działań w przypadkach uzasadnionych tożsamością osób lub innych obiektów objętych jednoczesnymi działaniami Policji i Służby Celnej albo w formie czasowej lub metodycznej harmonizacji podejmowanych czynności służbowych, w przypadkach uzasadnionych względami skuteczności działania;
3) doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych.
§3
1. Przedsięwzięcia realizowane w warunkach współdziałania będą podejmowane na wniosek Stron lub ich
uprawnionych przedstawicieli.
2. Odmowa współdziałania może nastąpić tylko w przypadkach, gdy wykonanie czynności na rzecz Strony
wnioskującej o współdziałanie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań Strony wezwanej do współdziałania lub naruszyć prawo.
3. Uprawnionymi przedstawicielami Stron wyznacza się:
1) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych Służby Celnej w Ministerstwie Finansów – do współdziałania na terytorium państwa i w zakresie
posiadanej właściwości rzeczowej;
2) komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji) i kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji znajdujących się w miastach będących
siedzibami wojewodów oraz dyrektorów izb celnych – do współdziałania na obszarach swojej właściwości
miejscowej.
4. Do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić:
1) komendanci wojewódzcy Policji – kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz jednostek Policji;
2) dyrektorzy izb celnych – kierowników podległych komórek organizacyjnych oraz nadzorowanych naczelników urzędów celnych i kierowników oddziałów celnych.
5. W przypadkach niecierpiących zwłoki wezwanie do współdziałania może nastąpić w formie ustnego wniosku
policjanta lub funkcjonariusza celnego, o czym należy powiadomić właściwych uprawnionych przedstawicieli
Stron tak szybko, jak to jest możliwe w istniejących okolicznościach.
6. W przypadku, gdy obszar właściwości miejscowej dyrektora izby celnej obejmuje terytorialny zasięg działania
dwóch lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, współdziałanie odbywa się odrębnie z każdą
z tych jednostek lub komórek.
7. Jeżeli w ocenie uprawnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 3, podjęcie współdziałania we wnioskowanym zakresie lub formie nasuwa wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami, ostateczne rozstrzygnięcie o możliwości realizacji wniosku o współdziałanie podejmuje Strona wezwana do współdziałania, po porozumieniu się ze Stroną wnioskująca o współdziałanie.
§4
Ustala się następujący sposób postępowania przy współdziałaniu:
1) wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, składane są w formie odpowiedniej do okoliczności faktycznych, z
zastrzeżeniem wymogu pisemnego udokumentowania przekazania i przyjęcia wniosku ustnego w sposób
przewidziany odrębnymi przepisami obowiązującymi w Policji i Służbie Celnej;
2) podjęcie czynności służbowych w ramach współdziałania powinno być poprzedzone odpowiednimi do okoliczności faktycznymi operatywnymi wzajemnymi uzgodnieniami lub planowaniem, a w trakcie wykonywania
tych czynności należy utrzymywać w niezbędnym zakresie równoległy koordynowany nadzór;
3) z czynności wykonanych w ramach współdziałania sporządza się wyłącznie dokumentację wymaganą odrębnymi przepisami obowiązującymi w Policji i Służbie Celnej, chyba że Strony lub ich uprawnieni przedstawi-
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ciele zlecą sporządzenie dokumentacji dodatkowej, wskazując cel lub sposób wykorzystania oraz formę i
miejsce przechowywania tej dokumentacji;
4) policjanci oraz funkcjonariusze celni bezpośrednio kierujący przedsięwzięciami wykonywanymi w ramach
współdziałania, dokonują bieżącej oceny przebiegu i rezultatów tych przedsięwzięć.
§5
Realizacja współdziałania w zakresie, formach lub w sposób nieprzewidziany w niniejszym porozumieniu może
nastąpić wyłącznie na podstawie bezpośredniego uzgodnienia przyjętego przez Strony, uwzględniającego odrębność zadań i uprawnień Policji oraz Służby Celnej i inne uwarunkowania prawne wynikające z obowiązujących
przepisów.
§6
1. Uprawnieni przedstawiciele Służby Celnej będą przekazywać Policji uzyskane informacje dotyczące zdarzeń,
które stanowią lub mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zwłaszcza informacje o zdarzeniach stanowiących czyny zabronione. W szczególności
przekazuje się informacje dotyczące:
1) okoliczności wskazujących na możliwość prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej lub dokonywania transferu dochodów uzyskanych w wyniku działalności przestępczej;
2) przypadków przewożenia przez podróżnych towarów, których ilość lub rodzaj albo okoliczności przywozu
lub wywozu uzasadniają przypuszczenie nielegalnego pochodzenia albo przeznaczenia do nielegalnej działalności, a dostępne dowody nie uzasadniają zajęcia tych towarów do postępowania celnego lub do postępowania karnego skarbowego;
3) przypadków usunięcia spod dozoru celnego towarów lub środków przewozowych objętych procedurami
odprawy czasowej, składu celnego lub tranzytu albo wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub
składów wolnocłowych, jeżeli czynności podjęte przez organ celny nie doprowadziły do odnalezienia tych
towarów i środków przewozowych albo ze względu na okoliczności konieczne jest równoczesne podjęcie
działań poszukiwawczych przez Policję;
4) przypadków wskazujących na prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw, których ściganie pozostaje
poza ustawowymi kompetencjami organów celnych, jeżeli ze względu na ustalone okoliczności nie ma
dostatecznych podstaw do wszczęcia postępowania celnego lub złożenia zawiadomienia o przestępstwie
w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami;
5) autentyczności wskazanych przez Policję dokumentów dotyczących obrotu towarami i usługami z zagranicą.
2. Uprawnieni przedstawiciele Policji będą przekazywać organom celnym uzyskane informacje wskazujące na
możliwość popełnienia czynów zabronionych w zakresie przywozu, wywozu lub tranzytu towarów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa związanych z obrotem towarowym z zagranicą, obrotem towarami akcyzowymi, legalnością pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie kraju. W szczególności przekazuje się informacje dotyczące:
1) naruszenia warunków procedury odprawy czasowej albo warunków wymaganych do zwolnienia towarów
z należności celnych;
2) niezgodnego z przepisami prawa celnego złożenia lub wprowadzenia bądź wyprowadzenia towarów ze
składu celnego, wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego;
3) usiłowania lub usunięcia spod dozoru celnego towarów objętych procedurą tranzytu.
3. Współdziałanie w dziedzinie wymiany informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności
operacyjno-rozpoznawczych odbywa się w sposób uregulowany w art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o Policji oraz w
art. 27720 § 2 ustawy Kodeks celny, a także w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14
ust. 6 i 7 ustawy o Policji; z zastrzeżeniem, iż udostępnianie informacji z informatycznych zbiorów danych
Policji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
4. Informacje uzyskane przez Policję w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych są przekazywane na zasadach i w trybie określonych w art. 156 § 5 oraz art. 184 Kodeksu postępowania karnego.
5. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w sposób określony przepisami wewnętrznymi Stron oraz z uwzględnieniem zasad i ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych, a w zakresie wymiany danych przetwarzanych w zbiorach elektronicznych także zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi przez dyrektora Biura Łączności i
Informatyki Komendy Głównej Policji oraz dyrektora Departamentu ds. Informatyzacji Resortu w Ministerstwie Finansów.
6. Każda ze Stron może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie tej informacji mogłoby zakłócić realizację własnych zadań ustawowych.
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§7
1. Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, może być prowadzone poprzez:
1) konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wykonawcze;
2) bieżącą wymianę informacji o przebiegu przedsięwzięć wykonawczych;
3) powoływanie wspólnych zespołów koordynacyjnych do planowania przebiegu współdziałania, bezpośredniego kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzonymi w ramach współdziałania albo do analizy
i oceny rezultatów tych czynności;
4) podejmowanie czynności kontroli celnej na wniosek uprawnionych przedstawicieli Policji i w zakresie oraz
terminach określonych w tym wniosku;
5) udzielanie przez Policję pomocy w pościgu i zatrzymaniu osób, które podjęły próbę uniknięcia kontroli celnej albo oddaliły się z miejsc dokonywania kontroli celnej przed jej zakończeniem i w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono czyn zabroniony.
2. Zespoły koordynacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są powoływane w drodze wspólnej decyzji Stron
lub ich uprawnionych przedstawicieli, przy czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o powołanie zespołu.
§8
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 3, może być prowadzone poprzez:
1) wymianę opracowań koncepcyjnych i materiałów szkoleniowych;
2) organizowanie wspólnego szkolenia zawodowego dla policjantów oraz funkcjonariuszy celnych, w szkołach
i ośrodkach szkolenia albo innych obiektach jednostek organizacyjnych Policji lub Służby Celnej;
3) wykonywanie badań kryminalistycznych śladów i dowodów.
§9
Wszelkie przedsięwzięcia i czynności wykonywane na podstawie niniejszego porozumienia podlegają rozliczeniom finansowym prowadzonym według następujących zasad:
1) jednostki organizacyjne Policji i Służby Celnej pokrywają w całości koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz;
2) koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych, wykonywanych jednocześnie na rzecz Policji i Służby Celnej, są
pokrywane w proporcjach wzajemnie uzgadnianych;
3) wysokość kosztów podlegających rozliczeniom ustala się na poziomie rzeczywistych wydatków.
§ 10
Interpretacja postanowień niniejszego porozumienia będzie rozstrzygana przez Strony lub ich uprawnionych
przedstawicieli w drodze uzgodnień.
§ 11
1. Kierownicy właściwych rzeczowo jednostek lub komórek organizacyjnych Policji i Służby Celnej są obowiązani dostosować warunki i tryb aktualnie prowadzonego współdziałania do ustalonych w niniejszym porozumieniu – w terminie 3 miesięcy od wejścia tego porozumienia w życie. Dostosowanie powinno nastąpić poprzez dokonanie pisemnych uzgodnień administracyjnych lub wspólne operatywne ustalenie szczegółowych
procedur postępowania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 9.
2. W przypadku zmian mających wpływ na zakres kompetencji jednostek i komórek organizacyjnych objętych
niniejszym porozumieniem Strony przekazują sobie wzajemnie stosowne informacje.
§ 12
1. Niniejsze porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony.
2. Zmiana lub rozwiązanie porozumienia następuje w formie pisemnego aneksu uzgodnionego i podpisanego
przez Strony.
3. Porozumienie może być również rozwiązane w wyniku decyzji jednej ze Stron, przekazanej drugiej Stronie w
formie pisemnego oświadczenia na 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania. W takim przypadku dalsze
współdziałanie Policji i Służby Celnej odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawach i przepisach
wykonawczych do ustaw, poprzez zgłaszanie odpowiednich wniosków w tym zakresie.
4. Porozumienie zostało sporządzone i podpisane w dwóch egzemplarzach, przeznaczonych dla Stron, przy
czym każdy egzemplarz ma moc oryginału.
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§ 13
Traci moc obowiązującą porozumienie z dnia 24 maja 2001 r. Komendanta Głównego Policji i Prezesa Głównego
Urzędu Ceł w sprawie szczegółowego trybu współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i organów celnych
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.
§ 14
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
Z upoważnienia Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu
Szef Służby Celnej

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Robert Kwaśniak

nadinsp. Leszek Szreder

124
POROZUMIENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 21 listopada 2003 r.
w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
§1
Porozumienie określa ogólne zasady współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „GDDKiA”, mającego na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przede wszystkim zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar.
§2
Zakres współdziałania stron obejmuje w szczególności:
1) wymianę i weryfikację danych o drogach i zdarzeniach zdrowych;
2) podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu zdarzeń drogowych;
3) identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach;
4) likwidację przyczyn wypadków drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych;
5) nieodpłatną wymianę analiz dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) prowadzenie wspólnych kontroli stanu technicznego dróg, oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji
śwetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych.
§3
W ramach współdziałania, o którym mowa w § 2, jednostki organizacyjne GDDKiA zobowiązują się do:
1) nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Policji aktualnych:
a) map powiatów zawierających sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
b) planów liniowych dróg krajowych z pikietażem oraz zaznaczonymi obiektami inżynierskimi,
c) planów skrzyżowań dróg krajowych w skali 1:200,
d) danych o średnim dobowym natężeniu ruchu na poszczególnych odcinkach dróg krajowych.
2) weryfikowania danych dotyczących lokalizacji zdarzeń drogowych i danych o drogach.
§4
1. Komenda Główna Policji raz w roku przekazuje do GDDKiA dane (z wyjątkiem danych osobowych) dotyczące
zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie kraju, zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji, zwanym dalej „SEWIK”.
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2. Komendy wojewódzkie Policji raz na kwartał w systemie narastającym przekazują do właściwych jednostek
organizacyjnych GDDKiA dane (z wyjątkiem danych osobowych) dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych
na terenie ich działania.
3. Komendy powiatowe (miejskie) Policji udostępniają właściwym jednostkom organizacyjnym GDDKiA dane (z
wyjątkiem danych osobowych) zawarte w karcie zdarzenia drogowego.
§5
Dane, o których mowa w § 4, Policja udostępnia nieodpłatnie, natomiast koszty związane z ich przekazywaniem (kopiowanie, nośniki danych) ponosi GDDKiA.
§6
Procedurę przekazywania i weryfikacji danych o drogach i zdarzeniach drogowych oraz procedurę identyfikacji i
likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia, stanowiące jego integralną część.
§7
Zmiana porozumienia następuje w formie pisemnego aneksu.
§8
Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
§9
Traci moc porozumienie Komendanta Głównego Policji i Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia
18 kwietnia 1997 r. w sprawie współpracy w zakresie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa
ruchu drogowego i ochrony dróg.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

§ 11
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Dariusz SKOWROŃSKI

nadinsp. Leszek SZREDER

Załącznik nr 1
do porozumienia Komendanta Głównego Policji
i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 21 listopada 2003 r.

PROCEDURA

PRZEKAZYWANIA I WERYFIKACJI DANYCH O DROGACH
I ZDARZENIACH DROGOWYCH
1. Po wprowadzeniu informacji z karty zdarzenia drogowego do bazy SEWIK, dane, o których mowa w § 4
w ust. 3 porozumienia, udostępniane są jednostkom organizacyjnym GDDKiA w formie fotokopii lub druku
samokopiującego.
2. Kopie kart odbiera upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej GDDKiA, wpisując dane do „Rejestru
kart zdarzeń drogowych przekazanych do zarządu drogi” według następującego wzoru:
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Nazwa jednostki
organizacyjnej GDDKiA
(rejon, oddział)

Imię i nazwisko
pracownika jednostki
organizacyjnej GDDKiA

Podpis

3. Odbiór kopii kart następuje raz w miesiącu, do 5-go dnia drugiego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.
Dopuszcza się większą częstotliwość odbioru kart, w zależności od uzgodnień zainteresowanych stron.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych dotyczących drogi jednostka organizacyjna GDDKiA
dokonuje ich weryfikacji w:
1) nagłówku karty, poz. 6-10,
2) tabeli I – „Miejsce zdarzenia”,
3) tabeli II – „Charakterystyka miejsca zdarzenia”,
4) tabeli III – „Informacja o drodze”.
5. Po dokonaniu uzupełnień i korekt, o których mowa w ust. 4, zarządca drogi przekazuje zweryfikowane dane
do jednostki organizacyjnej Policji do 20-go dnia miesiąca, w którym kopie kart zostały odebrane, wpisując
dane do „Rejestru uzupełnień i korekt kart zdarzenia drogowego” według następującego wzoru:

Lp.

Numer książki
wydarzeń

Numer pozycji
w karcie

Wpis przed
weryfikacją

Wpis po
weryfikacji

Imię i nazwisko
osoby dokonującej weryfikacji

Data i podpis
osoby przyjmującej zweryfikowane dane

6. Przekazane uzupełnienia i korekty jednostki organizacyjne Policji wprowadzają do systemu SEWIK.
7. W przypadku nieotrzymania informacji o uzupełnieniach i korektach w terminie do 20-go dnia miesiąca, w
którym kopie kart zostały odebrane, jednostki organizacyjne Policji uznają, że dane zawarte w kartach są
prawidłowe.
8. W przypadkach spornych dotyczących dokonanych uzupełnień i korekt, strony dokonują ostatecznych ustaleń w trybie roboczym.
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Załącznik nr 2
do porozumienia Komendanta Głównego Policji
i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 21 listopada 2003 r.

PROCEDURA

IDENTYFIKACJI I LIKWIDACJI MIEJSC SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH
1. Jednostki organizacyjne Policji i GDDKiA dokonują wymiany wyników analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Jednostki organizacyjne GDDKiA na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (własnych i
otrzymanych z jednostek organizacyjnych Policji) opracowują listy miejsc szczególnie niebezpiecznych.
3. Listy miejsc szczególnie niebezpiecznych jednostki organizacyjne GDDKiA przekazują właściwym terytorialnie
jednostkom organizacyjnym Policji.
4. Jednostki organizacyjne Policji i GDDKiA ustalają harmonogram kontroli stanu technicznego dróg, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz miejsc szczególnie
niebezpiecznych.
5. Z przeprowadzanych kontroli, o których mowa w ust. 4, sporządzany jest wspólny raport.
6. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i GDDKiA spotykają się co najmniej raz na kwartał w celu
omówienia bieżących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspólnych przedsięwzięć dotyczących
działań zmierzających do likwidacji przyczyn wypadków drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, prac zapobiegawczych oraz prac modernizacyjnych.

125
POROZUMIENIE
Nr BWS2-780-450/03
zawarte w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.
pomiędzy:
„PKP Intercity” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Grójecka 17, 02-021 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000018434, posiadającą NIP: 526-25-44-258
reprezentowaną przez:
1. Andrzeja Żurkowskiego – Prezesa Zarządu
2. Lucynę Krawczyk – Członka Zarządu
zwaną dalej „PKP Intercity”
a
Komendantem Głównym Policji w Warszawie ulica Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
w sprawie pokrywania kosztów przejazdu pociągami „PKP Intercity” nieumundurowanych policjantów
w związku z wykonywaniem zadań operacyjnych
dotyczących bezpieczeństwa przewozu podróżnych i rzeczy
§1
„PKP Intercity” będzie pokrywała koszty przejazdów odbywanych przez nieumundurowanych policjantów wykonujących czynności operacyjne we wszystkich rodzajach i klasach środków publicznego kolejowego transportu zbiorowego uruchamianych przez Spółkę, podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozu
podróżnych i rzeczy.
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§2
Organizując czynności operacyjne, o których mowa w § 1, właściwe jednostki Policji będą uwzględniały informacje dotyczące bezpieczeństwa przewozu podróżnych i rzeczy, przekazywane przez „PKP Intercity”.
§3
1. Policjanci wykonujący czynności operacyjne, o których mowa w § 1, mogą odbywać przejazdy w środkach
publicznego kolejowego transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych nabytych w kasach
własnych Spółek „PKP Przewozy Regionalne” i „PKP Intercity” oraz w pociągu, a koszt brutto ich zakupu refundowany będzie przez „PKP Intercity”.
2. Refundacji nie podlegają należności:
1) za bilety jednorazowe na przejazd:
a) w wagonach salonowych,
b) w przedziałach czteromiejscowych,
c) całkowicie lub częściowo niewykorzystane;
2) wynikające z wystawionych w pociągu wezwań do zapłaty.
§4
1. Komenda Główna Policji zobowiązuje się do:
1) sporządzania „Zestawienia zbiorczego biletów zakupionych i wykorzystanych dla celów operacyjnych Policji” zwanego dalej „zestawieniem zbiorczym”,
2) przedstawienia dyrektorowi Wydziału Sprzedaży Usług zestawienia zbiorczego wraz z biletami wykorzystanymi przy realizacji działań operacyjnych nie później nie do 7-go dnia miesiąca następnego po miesiącu
przejazdu.
§5
1. Zwrot wydatków przysługiwać będzie wyłącznie za zrealizowane przejazdy, określone w § 1.
2. Zwrot wydatków za przejazdy będzie dokonywany przez PKP Intercity w okresach miesięcznych, poprzez
wystawienie faktury korygującej, w terminie do 10-go dnia miesiąca, następnego po miesiącu przejazdu.
3. Zwrot wydatków za przejazdy nastąpi w terminie 14-tu dni od daty otrzymania przez PKP Intercity potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez poszczególne Komendy Wojewódzkie Policji.
4. Za datę zwrotu wydatków przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego PKP Intercity.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia co do zasad i trybu postępowania wymagają formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności.
§7
1. Porozumienie zostało zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2004 r. z możliwością jego przedłużenia.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z końcem miesiąca, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
§8
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PREZES ZARZĄDU
„PKP Intercity” spółka z o.o.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Andrzej ŻURKOWSKI

nadinsp. Leszek SZREDER

CZŁONEK ZARZĄDU
„PKP Intercity” spółka z o.o.
Lucyna KRAWCZYK
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WYTYCZNE NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad tworzenia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji
1.

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji oraz podlegli mu funkcjonariusze (pracownicy) z mocy prawa są
wyłączeni z postępowania w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie w ich jednostce organizacyjnej
wewnętrznej służby ochrony. Organem właściwym do wydania, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony pod nazwą „SŁUŻBA OCHRONY OBIEKTU POLICJI –
KWP w ..............” w obiektach komendy wojewódzkiej Policji, na uzasadniony wniosek komendanta
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, jest Komendant Główny Policji.
2. W razie stwierdzenia zasadności utworzenia wewnętrznej służby ochrony w swojej jednostce organizacyjnej
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przesyła wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w trybie art. 10 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.) do Dyrektora Biura Służby Prewencyjnej KGP, celem wydania merytorycznej opinii. Wniosek ten powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 przywołanej
ustawy, tj. wszystkie opisane sześć części planu. Zasady i sposób sporządzania planu ochrony obiektów
policyjnych, które będzie ochraniać wewnętrzna służba ochrony, mają być analogiczne jak dla obiektów
pozapolicyjnych (pismo KGP z dnia 21 stycznia 2000 r. l.dz. E-IV/I-Z-1/00 w sprawie metodyki uzgadniania
planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie).
3. Upoważnieni funkcjonariusze Biura Służby Prewencyjnej KGP dokonają analizy wniosku, zawierającego plan
ochrony wraz z załącznikami, pod względem:
a) formalnym, czyli zgodności z obowiązującymi przepisami,
b) rzeczywistym, czyli zgodności zaproponowanych rozwiązań ze stanem faktycznym.
4. Z czynności, o których mowa:
1) w pkt 3 lit. a – sporządzona zostanie notatka służbowa,
2) w pkt 3 lit. b – protokół
będące podstawą wydania merytorycznej opinii przez Dyrektora Biura Służby Prewencyjnej KGP.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Biuro Służby Prewencyjnej KGP zwróci wniosek celem uzupełnienia bądź dokonania niezbędnych korekt.
6. Utworzenie w obiektach KWP wewnętrznych służb ochrony wiązać się musi z zatrudnieniem odpowiedniej
ilości cywilnych pracowników Policji, którzy zobowiązani są spełnić wszystkie wymagania niezbędne do
wykonywania zadań w ramach specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej. Będą oni zatrudnieni i zaszeregowani zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 33, poz. 263).
7. Funkcjonowanie wewnętrznej służby ochrony w obiektach KWP będzie oparte na przepisach zawartych w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31), które m.in. ustala dla jej pracowników jednolite
umundurowanie, inne niż policyjne (przepisy prawa nie pozwalają na wykorzystanie umundurowania policyjnego przez pracowników cywilnych, w tym także przez pracowników ochrony).
8. W czynnościach sprawdzenia wymagań technicznych magazynu broni i sposobu zabezpieczenia broni i
amunicji, będących na wyposażeniu wewnętrznej służby ochrony oraz podpisania protokołu jej powołania,
będzie uczestniczył przedstawiciel Biura Służby Prewencyjnej KGP.
9. Jednocześnie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony należy wystąpić do Komendanta Głównego Policji, w trybie § 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 6 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania
oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 113, poz. 730), z umotywowanym wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń na okaziciela. Wniosek powinien określać potrzebę uzbrojenia wewnętrznej służby
ochrony w broń – zgodnie z założeniami części 4 planu ochrony. Ponadto wniosek powinien zawierać informacje, czy broń przewidziana na wyposażenie wewnętrznej służby ochrony będzie wydana z zasobów
KWP, czy zostanie zakupiona w koncesjonowanym podmiocie obrotu bronią.
10. Ostateczną decyzję administracyjną w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby
ochrony w obiektach KWP oraz decyzję w sprawie wydania pozwolenia na broń na okaziciela wydawać
będzie – w imieniu Komendanta Głównego Policji – Biuro Prawne KGP, do którego Biuro Służby Prewencyjnej KGP prześle całość materiałów wraz z merytoryczną opinią.
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11. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, w drodze decyzji administracyjnej, może wydać zezwolenie na
utworzenie wewnętrznej służby ochrony „SŁUŻBA OCHRONY OBIEKTÓW POLICJI – ........... w .........”
w jednostkach Policji niższego stopnia na uzasadniony wniosek podległych mu kierowników tych jednostek.
Zasady określone w pkt 2, 6 i 9 stosuje się odpowiednio.
12. Wszelkie koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem wewnętrznej służby ochrony ponoszą z własnych budżetów zainteresowane jednostki organizacyjne Policji.
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. Leszek Szreder

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 21
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zarządzenie nr 639/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 640/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 641/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 642/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 643/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 644/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 645/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 646/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej .

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zarządzenie nr 647/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 648/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 649/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 650/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 651/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 652/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 653/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 654/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
Zarządzenie nr 655/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
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18. Zarządzenie nr 656/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
19. Zarządzenie nr 657/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
20. Zarządzenie nr 658/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
21. Zarządzenie nr 659/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
22. Zarządzenie nr 660/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
23. Zarządzenie nr 661/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
24. Zarządzenie nr 663/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
25. Zarządzenie nr 664/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
26. Decyzja nr 272/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania projektów
przepisów regulujących wykonywanie zadań
przez służby dyżurne jednostek organizacyjnych
policji.
27. Decyzja nr 273/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2003 r. zmieniająca

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

decyzję w sprawie powołania grupy operacyjnośledczej.
Decyzja nr 274/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2003 r.
Decyzja nr 276/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania koncepcji
wdrożenia i funkcjonowania wywiadu kryminalnego w Policji.
Decyzja nr 277/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
zmiany w składzie osobowym komisji powypadkowej powołanej decyzją nr 265/2000 Komendanta Głównego policji z dnia 17.11.2000 r. w
sprawie powołania komisji powypadkowej celem
ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku
nadinsp. Marka Papały zaistniałego w dniu
24.06.1998 r.
Decyzja nr 278/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 281/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programów
szkolenia zawodowego policjantów (podstawowe).
Decyzja nr 282/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 listopada 2003 r. uchylająca decyzję w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku publicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym wynikającym z działań militarnych na terenie Iraku.
Decyzja nr 283/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
Decyzja nr 284/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
Decyzja nr 286/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie
powołania zespołu do opracowania programów
szkolenia zawodowego policjantów-absolwentów wydziału prawa wyższych uczelni.
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