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155
ZARZĄDZENIE NR 1204 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji

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

§ 1
Zarządzenie określa formy i metody prowadzenia

działalności prasowo-informacyjnej, w Policji,
w szczególności sposób działania rzeczników praso-
wych i oficerów prasowych oraz udzielania przez
nich informacji środkom masowego przekazu.

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-

ne w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818,
Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170.

§ 2
1. Działalność prasowo-informacyjną w Policji pro-

wadzą, w zakresie swojej właściwości, Komen-
dant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Po-
licji, Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci
powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji.

2. Działalność prasowo-informacyjna wykonywana
jest za pośrednictwem rzeczników prasowych:
Komendanta Głównego Policji i komendantów
wojewódzkich (Stołecznego) Policji, oficerów pra-
sowych w komendach powiatowych (miejskich,
rejonowych) Policji, działających w imieniu ko-
mendantów, o których mowa w ust. 1, oraz in-
nych funkcjonariuszy i pracowników Policji upo-
ważnionych do udzielania informacji.

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:

Warszawa  dnia 26 listopada   2007 r.          Nr 21,
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§ 3
Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji

wykonuje działalność prasowo-informacyjną w
szczególności poprzez:
1) informowanie środków masowego przekazu

o działaniach podejmowanych przez Komendanta
Głównego Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu
o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych
przez komórki organizacyjne Komendy Głównej
Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie
oraz przekazywanie komunikatów prasowych, ma-
teriałów fotograficznych, filmowych i dźwięko-
wych oraz poprzez zamieszczanie przygotowa-
nych materiałów na policyjnych stronach interne-
towych;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji
o problemach i zagadnieniach, dotyczących funk-
cjonowania Policji oraz odpowiedzi na zgłaszane
pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej
w przekazywaniu informacji środkom masowego
przekazu przez komórki organizacyjne Komendy
Głównej Policji i inne jednostki Policji;

5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających
charakter ogólnopolski, we współpracy z rzeczni-
kami prasowymi komendantów wojewódzkich Po-
licji, rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecz-
nego Policji oraz oficerami prasowymi w komen-
dach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której
poddany jest Komendant Główny Policji i komórki
organizacyjne Komendy Głównej Policji;

7) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funk-
cjonariuszy Policji ze środkami masowego przeka-
zu prowadzonych przez komórki organizacyjne
właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii
i koncepcji działań informacyjnych na terenie kra-
ju, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych
przez Policję w celu rozwiązywania najważniej-
szych problemów w zakresie patologii społecznej,
zjawisk kryminogennych oraz profilaktyki
i kontaktów ze społeczeństwem;

9) bieżącą analizę pracy rzeczników prasowych ko-
mendantów wojewódzkich Policji oraz rzecznika
prasowego Komendanta Stołecznego Policji;

10) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publi-
cystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopol-
skim, których realizację planują jednostki Policji na
terenie kraju;

11) opiniowanie scenariuszy przedsięwzięć artystycz-
nych, których producenci zwracają się do Policji
o udzielenie pomocy w ich realizacji, a pomoc ta
wykracza poza ustawowe obowiązki Policji; udzie-
lenie takiej pomocy może nastąpić tylko po uzy-
skaniu przez właściwego terytorialnie komendanta
wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołeczne-

go Policji pozytywnej opinii rzecznika prasowego
Komendanta Głównego Policji.

§ 4
Rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich

Policji oraz rzecznik prasowy  Komendanta Stołecz-
nego Policji wykonują działalność prasowo-informa-
cyjną w szczególności poprzez:
1) informowanie środków masowego przekazu

o działaniach podejmowanych przez komendantów
wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego
Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu
o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych
przez komórki organizacyjne odpowiednich ko-
mend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecz-
nej Policji oraz podległe im jednostki, w szczegól-
ności poprzez przygotowywanie oraz przekazywa-
nie komunikatów prasowych, materiałów fotogra-
ficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez
zamieszczanie przygotowanych materiałów na po-
licyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji
o problemach i zagadnieniach, dotyczących funk-
cjonariuszy i pracowników Policji, komórek organi-
zacyjnych komend wojewódzkich Policji lub Komen-
dy Stołecznej Policji oraz podległych im jednostek
oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej
w przekazywaniu informacji środkom masowego
przekazu przez komórki organizacyjne komend
wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Poli-
cji i jednostek im podległych;

5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających
charakter regionalny, we współpracy z oficerami
prasowymi w komendach powiatowych (miej-
skich, rejonowych) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której
poddani są komendanci wojewódzcy Policji, Ko-
mendant Stołeczny Policji, komórki organizacyjne
komend wojewódzkich Policji lub Komendy Sto-
łecznej Policji oraz podległe im jednostki;

7) udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funk-
cjonariuszy i pracowników Policji ze środkami ma-
sowego przekazu prowadzonych przez komórki
organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii
i koncepcji działań informacyjnych na obszarze te-
rytorialnego działania właściwych komendantów,
dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez
Policję w celu rozwiązywania najważniejszych
problemów w zakresie patologii społecznej, zja-
wisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze
społeczeństwem;

9) informowanie o działaniach terenowych komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji; udzie-
lanie takich informacji wymaga każdorazowo zgo-
dy rzecznika prasowego Komendanta Głównego
Policji;
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10) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publi-
cystycznych i promocyjnych o zasięgu regional-
nym, których realizację planują jednostki Policji na
terenie województwa.

§ 5
Oficerowie prasowi w komendach powiatowych

(miejskich, rejonowych) Policji wykonują  działalność
prasowo-informacyjną w szczególności poprzez:
1) informowanie środków masowego przekazu

o działaniach podejmowanych przez komendanta
powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji;

2) informowanie regionalnych środków masowego
przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez
komórki organizacyjne komendy powiatowej
(miejskiej, rejonowej) Policji oraz przez podległe jej
jednostki, również poprzez przygotowywanie oraz
przekazywanie − w porozumieniu z właściwym te-
rytorialnie rzecznikiem prasowym komendanta
wojewódzkiego Policji lub rzecznikiem prasowym
Komendanta Stołecznego Policji – komunikatów
prasowych, materiałów fotograficznych, filmo-
wych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie
przygotowanych materiałów na właściwych poli-
cyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środ-
kom masowego przekazu informacji o problemach
i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Poli-
cji na terenie powiatu (miasta); zakres i forma
udzielania takich informacji wymaga każdorazowo
akceptacji właściwego terytorialnie rzecznika pra-
sowego komendanta wojewódzkiego Policji lub
rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego
Policji;

4) udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;
5) po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie rzeczni-

kiem komendanta wojewódzkiego Policji lub
rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego
Policji udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową,
której poddany jest komendant powiatowy (miej-
ski, rejonowy) Policji, komórki organizacyjne ko-
mendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji
oraz podległe jej jednostki;

6) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej
w przekazywaniu informacji środkom masowego
przekazu przez komórki organizacyjne komendy
powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz pod-
ległe jej jednostki;

7) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funk-
cjonariuszy i pracowników Policji ze środkami ma-
sowego przekazu;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii
i koncepcji działań informacyjnych na terenie po-
wiatu (miasta), dotyczących przedsięwzięć po-
dejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania
najważniejszych problemów w zakresie patologii
społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki
i kontaktów ze społeczeństwem.

§ 6
Informacji na temat działań Policji mogą udzielać,

w granicach swoich kompetencji, również policjanci
i pracownicy Policji przygotowani i upoważnieni do
tego jednorazowo lub czasowo przez właściwego
rzecznika prasowego w uzgodnionym z nim zakresie.

§ 7
1. Bezpośrednio na miejscu wykonywania czynności

funkcjonariusz Policji udziela dziennikarzom infor-
macji na ich wyraźne żądanie i po okazaniu przez
nich legitymacji prasowej.

2. Jeśli na miejscu znajduje się kilku funkcjonariuszy
Policji, informacji udziela funkcjonariusz Policji,
kierujący działaniami lub wyznaczona przez niego
osoba.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny
stanowić jedynie ogólny opis zadania, które wy-
konuje funkcjonariusz i nie mogą zawierać da-
nych, które posłużyłyby do formułowania sądów
o winie uczestników zdarzenia lub do identyfikacji
osób uczestniczących w zdarzeniu.

§ 8
W przypadku szczególnego zainteresowania środ-

ków masowego przekazu działaniami Policji, na miej-
scu zdarzenia powinna znajdować się jedna z osób,
o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 9
1. Dowodzący działaniami policyjnymi może, po

ustaleniu z osobą, o której mowa w § 2 ust. 2,
wyrazić zgodę na dostęp dziennikarzy do miejsca
wykonywania czynności w pełnym lub ograniczo-
nym zakresie.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymaga-
na wobec dziennikarza, zbierającego informacje,
nagrywającego dźwięk, fotografującego lub fil-
mującego miejsce wykonywania czynności na te-
renie ogólnie dostępnym.

3. W przypadku użycia uzbrojonych oddziałów lub
pododdziałów Policji dowodzący działaniami poli-
cyjnymi może umożliwić dziennikarzom dostęp do
miejsca wykonywania czynności po ostrzeżeniu,
że funkcjonariusze Policji  tych oddziałów lub pod-
oddziałów nie mogą zapewnić dziennikarzom bez-
pieczeństwa fizycznego.

§ 10
Traci moc zarządzenie nr 13 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 25 września 2000 r. w sprawie
metod i form działalności prasowo-informacyjnej
w Policji.

§ 12
Zarządzenie wchodzi życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik
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156
DECYZJA NR 797 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących
interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych

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

§ 1
Wprowadza się „Program kursu specjalistycznego

dla policjantów podejmujących interwencje wobec
osób agresywnych i niebezpiecznych”, stanowiący
załącznik do decyzji.

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

wierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkole Poli-
cji w Katowicach.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

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

157
DECYZJA NR 802 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 listopada 2007 r.

w sprawie zadań Policji wynikających z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań
międzynarodowych dotyczących przeprowadzania inspekcji

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

§ 1
1. Decyzja określa zadania jednostek Policji oraz ich

komórek organizacyjnych, związane z wykonywa-
niem przez Komendanta Głównego Policji zadań
wynikających z realizacji przez Rzeczpospolitą Pol-
ską zobowiązań międzynarodowych dotyczących
kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania
i bezpieczeństwa w Europie i Konwencji o zakazie
prowadzenia badań, produkcji, składowania i uży-
cia broni chemicznej oraz zniszczenia jej zapasów,
określonych decyzją nr 110/07 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja
2007 r. w sprawie podziału zadań w resorcie
spraw wewnętrznych i administracji wynikających
z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowią-

zań międzynarodowych dotyczących kontroli
zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bez-
pieczeństwa w Europie i Konwencji o zakazie
prowadzenia badań, produkcji, składowania i uży-
cia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów.

2. Komendy wojewódzkie oraz Komenda Stołeczna
Policji, zwane dalej “komendą”, oraz komórka or-
ganizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa
w sprawach sztabowych, wykonują zadania Ko-
mendanta Głównego Policji, wynikające z realizacji
zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Komendanci wojewódzcy (Komendant Stołeczny)
Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej Ko-
mendy Głównej Policji właściwy w sprawach
sztabowych, zapewniają wykonanie zadań, o któ-
rych mowa w ust. 1.

4. Ilekroć w decyzji jest mowa o:
1) inspekcji uzbrojenia konwencjonalnego − należy

przez to rozumieć inspekcję, o której mowa
w Traktacie o konwencjonalnych siłach zbrojnych
w Europie, podpisanym w Paryżu dnia 19 listo-
pada 1990 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 15, poz. 73);

2) inspekcji rejonu wskazanego lub wizycie oce-
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niającej rejonu wskazanego − należy przez to
rozumieć inspekcję lub wizytę oceniającą,
o których mowa w Dokumencie Wiedeńskim
1999 z rokowań w sprawie środków budowy
zaufania i bezpieczeństwa;

3)  inspekcji OPCW − należy przez to rozumieć in-
spekcję, o której mowa w Konwencji o zakazie
prowadzenia badań, produkcji, składowania
i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej
zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycz-
nia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703);

4) punkcie wejścia/wyjścia – należy przez to ro-
zumieć punkt wejścia/wyjścia, o którym mowa
odpowiednio w Traktacie, Dokumencie Wie-
deńskim lub Konwencji;

5) szefie zespołu towarzyszącego − należy przez
to rozumieć przedstawiciela Ministra Obrony
Narodowej, a w przypadku inspekcji OPCW −
Ministra Gospodarki, odpowiedzialnego za za-
pewnienie właściwego przebiegu inspekcji,
a w szczególności za koordynację zadań zwią-
zanych z tworzeniem i realizacją zadań zespołu
eskorty krajowej.

§ 2
1. Do zadań komendy, realizowanych w związku

z inspekcją uzbrojenia konwencjonalnego, wizytą
oceniającą rejonu wskazanego lub inspekcją rejonu
wskazanego, w tym przejazdu zespołu inspekcyj-
nego tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, należy udzielenie niezbędnej pomocy
w przypadku:
1) wystąpienia lub zagrożenia wystąpieniem, zda-

rzenia związanego z zagrożeniem bezpieczeń-
stwa członków zespołu inspekcyjnego lub

2) bezpośredniego zwrócenia się członków in-
spekcji do służb dyżurnych Policji o udzielenie
pomocy.

2. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji
właściwa w sprawach sztabowych przekazuje
komendzie pisemną informację o planowanej in-
spekcji uzbrojenia konwencjonalnego, wizycie
oceniającej rejonu wskazanego lub inspekcji rejonu
wskazanego, zawierającą w szczególności:
1) zakładany czas przybycia zespołu inspekcyjne-

go do punktu wejścia/wyjścia;
2) planowany punkt wejścia/wyjścia;
3) sposób przybycia do punktu wejścia/wyjścia;
4) dane szefa zespołu towarzyszącego, z poda-

niem imienia i nazwiska oraz numerów telefo-
nów kontaktowych.

§ 3
1. Do zadań komendy, realizowanych w związku

z inspekcją OPCW, należy:
1) zapewnienie sprawnego i bezpiecznego prze-

jazdu inspekcji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) nawiązanie kontaktu z szefem zespołu towa-
rzyszącego, w celu uzyskania informacji
dotyczących szczegółowego harmonogramu
przebiegu inspekcji na podległym terenie;

3) współdziałanie z dowódcą zespołu zabezpie-
czającego, odpowiedzialnym za zapewnienie
bezpieczeństwa i ochronę członków inspekcji;

4) udzielanie niezbędnej pomocy, w przypadku
wystąpienia lub zagrożenia wystąpieniem, zda-
rzenia związanego z zagrożeniem bezpieczeń-
stwa członków inspekcji lub w razie bezpo-
średniego zwrócenia się przez nich do służb
dyżurnych Policji o udzielenie takiej pomocy;

5) zapewnienie dostępu do obiektów policyjnych,
w przypadku przeprowadzania w nich inspekcji.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno
być wykonywane:
1) oznakowanym radiowozem Policji, pełniącym

funkcję asysty, zapewniającym przejazd ko-
lumny w normalnym ruchu drogowym, z za-
chowaniem przepisów prawa o ruchu drogo-
wym;

2) poprzez asystę, wykonywaną w sposób okre-
ślony w pkt 1, obejmującą wszystkie przejazdy
zespołu inspekcyjnego poza obszarem inspek-
cjonowanych instytucji, od chwili przybycia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do
czasu opuszczenia jej terytorium;

3) w przypadku asysty realizowanej na terenie
więcej niż jednego województwa lub poza ob-
szarem terytorialnej właściwości Komendanta
Stołecznego Policji, przez przekazywanie asy-
sty między załogami radiowozów poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych Policji w spo-
sób dynamiczny na granicach administracyj-
nych województw lub obszaru terytorialnej
właściwości Komendanta Stołecznego Policji,
po nawiązaniu łączności radiowej i kontaktu
wzrokowego.

3. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji
właściwa w sprawach sztabowych przekazuje
komendzie pisemną informację o planowanej in-
spekcji OPCW, zawierającą w szczególności:
1) zakładany czas przybycia zespołu inspekcyjne-

go do punktu wejścia/wyjścia;
2) planowany punkt wejścia/wyjścia;
3) sposób przybycia do punktu wejścia/wyjścia;
4) wykaz obiektów przeznaczonych do inspekcji;
5) imienny skład zespołu inspekcyjnego wraz

z numerami paszportów;
6) dane szefa zespołu towarzyszącego, z poda-

niem imienia i nazwiska oraz numerów telefo-
nów kontaktowych.

§ 4
1. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji

właściwa w sprawach sztabowych, koordynuje
ogół przedsięwzięć Policji, podejmowanych
w związku z prowadzonymi lub planowanymi

https://10.1.0.14/cgi-bin/genhtml?id=46419303140f&comm=spistr&akt=nr16838264&ver=-1
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inspekcjami oraz współpracuje w tym zakresie
z innymi zainteresowanymi instytucjami.

2. Dyżurni jednostek organizacyjnych Policji są
odpowiedzialni za zapewnienie bieżącego obiegu
informacji, związanych z bezpieczeństwem zespo-
łów inspekcyjnych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 5
Traci moc decyzja nr 305 Komendanta Głównego

Policji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zadań Policji
związanych z przeprowadzaniem na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej inspekcji kontrolujących re-

alizację zobowiązań międzynarodowych dotyczących
broni chemicznej oraz uzbrojenia konwencjonalnego
(Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 83).

§ 6
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

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

158
DECYZJA NR 809 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji
i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041
Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
i zakresu działania komend, komisariatów i innych
jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz.  Nr 18,
poz. 135) postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Tworzy się oddziały prewencji Policji w: Białym-

stoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kra-
kowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz sa-
modzielne pododdziały prewencji Policji w: Biel-
sku-Białej, Częstochowie, Kielcach, Legnicy, Lu-
blinie, Opolu, Płocku, Radomiu i Zielonej Górze,
zwane dalej „oddziałami prewencji Policji”.

2. Siedziby oddziałów prewencji Policji oraz liczbę
stanowisk policyjnych występujących w struktu-
rach organizacyjnych tych oddziałów określa za-
łącznik nr 1 do decyzji.

3. Stanowiska policyjne występujące w strukturze
organizacyjnej kompanii prewencji oddziału pre-
wencji Policji oraz liczbę tych stanowisk określa
załącznik nr 2 do decyzji.

4. Stanowiska policyjne występujące w strukturze
organizacyjnej plutonu prewencji Policji oraz liczbę
tych stanowisk określa załącznik nr 3 do decyzji.

§ 2

Komendant Główny Policji sprawuje nadzór nad
oddziałami prewencji Policji.

§ 3
1. Oddziały prewencji Policji stanowią odwód Ko-

mendanta Głównego Policji przeznaczony do dzia-
łań na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendant Główny Policji podejmuje decyzje
w sprawie zmiany miejsca stacjonowania oddzia-
łów prewencji Policji.

§ 4
1. W przypadku prowadzenia operacji wymagających

użycia oddziałów prewencji Policji z kilku woje-
wództw, ich koncentracja dokonywana jest na
podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji.

2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji podej-
muje decyzje w sprawie koncentracji nadzorowa-
nych oddziałów prewencji Policji.

§ 5
1. Oddziałami prewencji Policji kierują dowódcy od-

działów podlegający komendantowi wojewódz-
kiemu (Stołecznemu) Policji.

2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji spra-
wuje nadzór nad przygotowaniem oddziałów pre-
wencji Policji do wykonywania zadań wynikają-
cych z odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) wykorzystania przyznanego limitu etatowego

w stopniu nie mniejszym niż 90% etatu od-
działu prewencji Policji;

2) zapewnienia wyszkolenia oraz wyposażenia
oddziałów prewencji Policji w środki techniczne;

3) wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych za-
pewniających dyspozycyjność oddziałów pre-
wencji Policji, a w przypadku wprowadzenia
stanów wyższej gotowości, do zapewnienia
obecności co najmniej 75% stanu osobowego.
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3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji funkcje
nadzoru wykonuje przy pomocy komórek właści-
wych w sprawach sztabowych.

4. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji włącza
oddziały prewencji Policji do działań na rzecz za-
pewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
na podległym terenie, o ile Komendant Główny
Policji lub z jego upoważnienia kierownik komórki
właściwej w sprawach sztabowych nie zarządzi
inaczej.

§ 6
Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji dosto-

suje struktury organizacyjne podległych oddziałów
prewencji Policji do wymogów określonych w decyzji
w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§ 7
Oddziały Prewencji Policji w: Białymstoku, Byd-

goszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi,
Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warsza-
wie i we Wrocławiu oraz samodzielne pododdziały
prewencji Policji w: Bielsku-Białej, Częstochowie,
Kielcach, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Radomiu
i Zielonej Górze utworzone na podstawie decyzji
wymienionej w § 8, stają się oddziałami prewencji

Policji i samodzielnymi pododdziałami prewencji Poli-
cji w rozumieniu niniejszej decyzji.

§ 8
Traci moc decyzja nr 34 Komendanta Głównego

Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia
oddziałów prewencji Policji i samodzielnych podod-
działów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r.
Nr 5, poz. 17 z późn. zm.1)).

§ 9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

z mocą od dnia 31 października 2007 r.

Komendant Główny Policji

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

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogłoszone

w Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104, z 2004 r. Nr 2,
poz. 6, z 2005 r. Nr 13, poz. 86, Nr 14, poz. 97, Nr 16, poz.
115 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 14, poz. 88.

Załączniki do decyzji nr 809
Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 listopada 2007 r.

Załącznik nr 1

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI
ORAZ LICZBA STANOWISK POLICYJNYCH WYSTĘPUJĄCYCH
W STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH TYCH ODDZIAŁÓW
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. MAZOWIECKIE WARSZAWIE 1163 4 23 1018 − 59 15 9 35

2. MAZOWIECKIE RADOMIU
PŁOCKU

157
120

2
2

9
9

125
88

−
−

18
18

−
−

3
3

−
−

3. ŚLĄSKIE
BIELSKO-BIAŁEJ
CZĘSTOCHOWIE
KATOWICACH

125
125
679

2
2
3

9
9
13

88
88
576

9
9
14

14
14
33

−
−
6

3
3
6

−
−

28
4. POMORSKIE GDAŃSKU 349 3 10 288 19 18 3 3 5

5. MAŁOPOLSKIE KRAKOWIE 349 3 11 276 24 19 4 3 9

6. PODLASKIE BIAŁYMSTOKU 349 3 11 300 − 19 4 3 9

7. WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE OLSZTYNIE 349 3 11 300 − 19 4 3 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8. ŁÓDZKIE ŁODZI 349 3 11 270 30 19 4 3 9

9. WIELKOPOLSKIE POZNANIU 349 3 10 242 45 17 3 3 26

10. PODKARPACKIE RZESZOWIE 339 3 11 290 − 19 4 3 9

11. ZACHODNIO-
POMORSKIE SZCZECINIE 349 3 10 288 19 17 4 3 5

12. DOLNOŚLĄSKIE LEGNICY
WROCŁAWIU

120
349

2
3

9
10

80
288

12
19

14
17

−
4

3
3

−
5

13. KUJAWSKO-
-POMORSKIE BYDGOSZCZY 240 3 6 189 19 14 2 3 4

14. ŚWIĘTOKRZY-
SKIE KIELCACH 162 2 11 132 − 14 − 3

15. LUBELSKIE LUBLINIE 204 2 9 176 − 14 − 3 −

16. OPOLSKIE OPOLU 120 2 9 88 − 18 − 3 −

17. LUBUSKIE ZIELONEJ
GÓRZE 120 2 9 88 − 18 − 3 −

OGÓŁEM 6466 55 220 5278 219 412 57 72 153

Załącznik nr 2

STANOWISKA POLICYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ KOMPANII
PREWENCJI ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI  ORAZ LICZBA TYCH STANOWISK

Liczba stanowisk policyjnych

w tym:Lp.
Nazwa

komórki / stanowiska razem stanowiska
kierownicze

pozostałe
stanowiska

Dowództwo Kompanii Prewencji
- Dowódca kompanii
- Zastępca dowódcy kompanii
- Asystent
- Referent

1
1
1
1

1
1
1
-

-
-
-
1

1

4 3 1
Plutony:
- Dowódca plutonu
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant
- Aplikant

4
12
24
24
24

4
12
-
-
-

-
-

24
24
24

2

88 16 72
Drużyna AWGŁ:
- Dowódca drużyny
- Referent
- Policjant

1
4
3

1
-
-

-
4
3

3

8 1 7

O G Ó Ł E M 100 20 80
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Załącznik nr 3

STANOWISKA POLICYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PLUTONU
PREWENCJI POLICJI ORAZ LICZBA TYCH STANOWISK

Liczba stanowisk policyjnych
w tym:Lp. Nazwa stanowiska

razem stanowiska
kierownicze

pozostałe
stanowiska

1 Dowódca plutonu 1 1 −

2 Dowódca drużyny 3 3 −

3 Referent 6 − 6

4 Policjant 6 − 6

5 Aplikant 6 − 6

O G Ó Ł E M 22 4 18

159
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 listopada 2007 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzania w Policji badań psychofizjologicznych, psychologicznych
oraz testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ustawy o Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 87)
zamiast załącznika oznaczonego nr. 6 powinien być zamieszczony następujący załącznik:

Załącznik nr 6

.........................................................                                                ..................................................
      (stopień policyjny, imię i nazwisko, imię ojca)                                                                                                    (miejscowość, data)

.......................................................
(stanowisko służbowe, nazwa komórki organizacyjnej)

..................................................                                               Nr badania w rejestrze .................................
            (nazwa jednostki organizacyjnej)

(nr identyfikacyjny)

OŚWIADCZENIE BADANEGO

Ja niżej podpisany/a po zapoznaniu się z:
1) celem, zakresem oraz sposobem przeprowadzenia:

a) badania psychofizjologicznego oraz stosowanymi w nim kwestionariuszami: osobowym, a także szczegó-
łowym przygotowującym do badania*,

b) badania psychologicznego*,
c) testu sprawności fizycznej*,
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2) przysługującym mi prawem niewyrażania zgody na przeprowadzenie badania/testu* oraz uprzedzony/a
o skutkach ewentualnej odmowy,

oświadczam, że jestem w stanie psychofizycznym, który pozwala/nie pozwala* mi na udział w bada-
niu/teście* i:

1) wyrażam zgodę na jego przeprowadzenie*;
2) nie wyrażam zgody na jego przeprowadzenie:

a) w ogóle*,
b) w ustalonym terminie z powodu:

..............................................................................................................................................
i proszę o wyznaczenie nowego terminu*.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji badanych oraz
ewidencji uzyskanych w badaniu/teście* wyniku wyrażonego w sposób określony w § 12 ust. 2 rozporządze-
nia, a  w szczególności na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od daty badania/testu*.

.......................................................
(czytelny podpis badanego)

*   -  niepotrzebne skreślić

Komendant Główny Policji

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

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 21

1. Zarządzenie nr 1181/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 1182/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 1183/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 1184/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2007 r. w
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas
stosowania kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 1185/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 1186/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 1187/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 1188/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 1189/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 1190/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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11. Zarządzenie nr 1191/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 1192/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 1193/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 1194/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 1195/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 1196/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 1197/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 1198/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 1199/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 1200/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 1201/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 1203/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 1205/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 1206/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 1207/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 1208/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 1209/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 1210/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 1211/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 1212/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 1213/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 1214/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 1215/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 1216/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
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wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 1217/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 1218/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 1219/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 1220/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 1221/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 1222/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 1223/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 1224/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 1225/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 1226/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 1227/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 1228/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 1229/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 1230/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 1231/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 1232/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 1233/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 1234/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 1235/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 1236/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 1237/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 1238/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 1239/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
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operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 1240/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 1241/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 1242/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 1243/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 1244/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 1245/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 1246/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 1247/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 1248/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 1249/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 1250/2007 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 1251/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Decyzja nr 792/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 234/Cmt/07/JC.

71. Decyzja nr 793/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 235/Cmt/07/KD.

72. Decyzja nr 794/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 236/Cmt/07/EM.

73. Decyzja nr 795/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 listopada 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie realizacji w Komendzie Głównej
Policji niektórych zadań związanych z prowadze-
niem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki.

74. Decyzja nr 796/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania wymagań tak-
tyczno-technicznych pojazdów furgon oznako-
wanych i nieoznakowanych planowanych do za-
kupu w latach 2008-2009.

75. Decyzja nr 798/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 237/BłiI/07/BP.

76. Decyzja nr 799/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 238/BłiI/07/EMi.

77. Decyzja nr 800/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do opracowania wzoru legityma-
cji służbowej policjanta na lata 2009-2011.

78. Decyzja nr 801/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

79. Decyzja nr 803/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu za-
mówienia.

80. Decyzja nr 804/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 239/Cam/07/AS.

81. Decyzja nr 805/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 773/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
221/Cmt/07/AS.

82. Decyzja nr 806z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.
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83. Decyzja nr 807pf/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-procesowej.

84. Decyzja nr 808/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji do odbioru przedmiotu poro-
zumienia.

85. Decyzja nr 810/2007 Komendanta Głównego
Policji w sprawie powołania komisji przetargowej
do postępowania nr 246/Ckt/07/MAK.

86. Decyzja nr 811/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 244/BłiI/07/BP.

87. Decyzja nr 812/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 788/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
232/Ctr/07/UM.

88. Decyzja nr 813/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

89. Decyzja nr 814/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie po-

wołania komisji przetargowej do postępowania nr
249/Ckt/07/MZ.

90. Decyzja nr 815/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania nr
248/Cmt/07/RJ.

91. Decyzja nr 816/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr 692/07 w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
229/BŁiI/07/JC.

92. Decyzja nr 817/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie udzielenia upoważnień do re-
alizacji niektórych zadań w zakresie gospodarki
finansowej Komendy Głównej Policji oraz innych
podmiotów organizacyjnych podległych Komen-
dantowi Głównemu Policji lub przez niego nadzo-
rowanych.

93. Decyzja nr 818/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu konsultacyjno-doradczego.
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