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DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Warszawa  dnia 10 kwietnia 2009 r., Nr 5

TRESC:
, ,

 

 
23 

ZARZĄDZENIE NR 361 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 26 marca 2009 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, 
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 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 następu-
je: 

17, 
miany: 

                                                

 
§ 1 

W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
komend, komisariatów i innych jednostek organiza-
cyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135,  
z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 
poz. 102) wprowadza się następujące z

 

1) nie: 

a podstawie przepisów  

zepisów o szkolnictwie wyż-

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, 
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170,  
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065  
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120. 

w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmie
„8) stanowisko pracownicze: 
a) stanowisko, na którym zatrudnia się pra-

cownika w: KGP, komendzie wojewódzkiej 
Policji, komendzie powiatowej Policji i komi-
sariacie Policji – n
o służbie cywilnej, 

b) stanowisko, na którym zatrudnia się na-
uczyciela akademickiego lub pracownika  
nie będącego nauczycielem akademickim  
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – na 
podstawie pr
szym, 

c) stanowisko pomocnicze, robotnicze i obsługi, 
o którym mowa w przepisach o zasadach 
wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej zatrud-
nionych w urzędach administracji rządowej  
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olicji – na podstawie Ko-

olicyjnej – na pod-

 Policji – na podstawie Kodeksu 

2) 

1) li-

2) 
normatyw 

3) 
a poza zakres zadań istnie-

3) 
łówny Policji podejmuje de-

acji lub przekształcania 

 
etato-

koły policyjnej  
ji.”; 

chyla się ust. 4; 
5)  

a) 

dzespół i jednooso-

dzespół i jednoosobowe sta-

dzespół i jedno-

zespół i jednooso-

o, zespół  

espół i jednoosobowe sta-

tudium, wydział, bibliotekę  

, 

dzespół i jednoosobowe stano-

pół, 

ę, 
anowisko.”, 

c) 
 

 Policji o sta-
owym powyżej 60.”; 

6) 
a) t 2 otrzymuje brzm

   6;”, 

i pracowników innych jednostek, na którym 
zatrudnia się pracownika w: KGP, komendzie 
wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej 
Policji, komisariacie Policji, komisariacie 
specjalistycznym Policji, oddziale prewencji 
Policji, samodzielnym pododdziale prewencji 
Policji oraz samodzielnym pododdziale anty-
terrorystycznym P
deksu pracy,  

d) stanowisko, o którym mowa w przepisach 
o warunkach wynagradzania za pracę  
i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych  
w niektórych jednostkach organizacyjnych 
sfery budżetowej resortu spraw wewnętrz-
nych i administracji, na którym zatrudnia się 
pracownika w szkole p
stawie Kodeksu pracy, 

e) stanowisko pomocnicze i obsługi, o którym 
mowa w przepisach o warunkach wynagra-
dzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracow-
ników zatrudnionych w niektórych jednost-
kach państwowej sfery budżetowej, na 
którym zatrudnia się pracownika w ośrodku 
szkolenia
pracy;”; 

§ 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6. W jednostce Policji można tworzyć jed-
noosobowe stanowisko służby lub pracy, zwa-
ne dalej „jednoosobowym stanowiskiem”, jeżeli:  

zakres zadań wymaga szczególnych kwa
fikacji lub umiejętności zawodowych albo 
liczba stanowisk etatowych nie pozwala 
utworzyć komórki spełniającej 
etatowy określony w § 15, albo 
zakres zadań określony dla stanowiska eta-
towego wykracz
jącej komórki.”; 

§ 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Komendant G
cyzje w sprawach: 
1) tworzenia, likwid

komórek w KGP; 
2) tworzenia lub likwidacji oddziału prewencji 

Policji, samodzielnego pododdziału prewen-
cji Policji, samodzielnego pododdziału anty-
terrorystycznego Policji, ustalania oraz 
przekształcania ich struktury organizacyjnej 
i etatowej, a także wskazania komend wo-
jewódzkich Policji, w których działają ko-
mórki o nazwach: antyterrorystyczna, 
minersko-pirotechniczna, lotnictwa Policji 
i określa ich strukturę organizacyjną, 
wą oraz terytorialny zasięg działania; 

3) tworzenia lub likwidacji sz
i ośrodka szkolenia Polic

4)  w § 13 u
w § 14: 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Komórkę można tworzyć: 
1) w KGP – jako: biuro (laboratorium, ga-

binet, oddział, sztab), zarząd, wydział 
(redakcja), sekcję, referat, ogniwo, kan-
celarię, zespół, po
bowe stanowisko; 

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – ja-
ko: wydział (laboratorium, sztab), sek-
cję, izbę dziecka, referat, ogniwo, 
orkiestrę, kancelarię, oddział kancelarii, 
zespół, po
nowisko; 

3) w komendzie powiatowej Policji – jako: 
wydział, izbę dziecka, referat, ogniwo, 
posterunek Policji, rewir dzielnicowych, 
kancelarię, zespół, po
osobowe stanowisko; 

4) w komisariacie Policji – jako: wydział, 
referat, ogniwo, posterunek Policji, re-
wir dzielnicowych, 
bowe stanowisko;  

5) w komisariacie specjalistycznym Policji 
– jako: wydział, referat, ogniw
i jednoosobowe stanowisko; 

6) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 
do realizacji zadań w zakresie admini-
stracji i gospodarki – jako: wydział, rek-
torat, sekcję, referat, ogniwo, 
kancelarię, z
nowisko; 

7) w szkole policyjnej: 
a) do realizacji zadań o charakterze dy-

daktyczno-wychowawczym – jako: 
zakład, s
i zespół, 

b) do realizacji zadań o charakterze 
wspomagającym organizacyjnie, logi-
stycznie i technicznie – jako: wydział, 
sekcję, referat, ogniwo, kancelarię
zespół i jednoosobowe stanowisko; 

8) w ośrodku szkolenia Policji – jako: ze-
spół, po
wisko; 

9) w oddziale prewencji Policji i samo-
dzielnym pododdziale prewencji Policji – 
jako: kompanię, pluton, drużynę, zes
załogę i jednoosobowe stanowisko; 

10) w samodzielnym pododdziale antyterrory-
stycznym Policji – jako: pluton, drużyn
zespół i jednoosobowe st

b) uchyla się ust. 2, 
ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wydział tworzy się w komisariacie 
i komisariacie specjalistycznym
nie etat

w § 15: 
w ust. 2 pk ienie: 
„2) sekcji,           –
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b) 

ancelarii, oddziału 

7) 
„§

yw etatowy wydziału wynosi 

 

2. 
niższego szczebla mają-

1) 
padku, o którym 

2) 

h,  
tórych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.”; 

8) 
a) tr

„1)

zania prze-
;”, 

b) 

lnego”.”,  
c) 

alna” w ko-

ji lub w komendzie powiato-
licji.”; 

9) 
a) 

 

yplo-
acyjna.”, 

b) 
„7.

nie jako jedno-

; 

miastem 
przed 1 stycznia 1999 r.”;  

10) 
a) 

„§

rzeże-

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) w komendzie wojewódzkiej Policji – 
izby dziecka, orkiestry, k
kancelarii i podzespołu;”, 

c) w ust. 5 uchyla się pkt 1; 
w § 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 17.1. Stanowisko zastępcy naczelnika wy-
działu można tworzyć, z zastrzeżeniem ust. 2, 
jeżeli normat
co najmniej: 
1) 20 – jedno stanowisko;
2) 40 – dwa stanowiska; 
3) 80 – trzy stanowiska. 
W wydziale ulegającym podziałowi na dwie 
lub więcej komórek 
cych kierowników: 

stanowiska zastępcy naczelnika wydziału 
nie tworzy się w przy
mowa w ust. 1 pkt 1; 
liczba stanowisk zastępcy naczelnika 
wydziału ulega zmniejszeniu co najmniej  
o jedno stanowisko w przypadkac
o k

w § 19: 
w ust. 1 pkt 1 o zymuje brzmienie: 

 kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, 
dochodzeniowo-śledcza, przestępstw 
niewykrytych, nadzoru, nadzoru nad po-
stępowaniami przygotowawczymi, 
techniki operacyjnej, obserwacji, wywiadu 
kryminalnego, analizy kryminalnej, rozpo-
znania i werbunków, werbunkowa, sys-
temu meldunku informacyjnego, obsługi 
informacyjnej, laboratorium kryminali-
styczne, techniki kryminalistycznej, biolo-
gii, chemii, daktyloskopii, automatycznej 
identyfikacji daktyloskopijnej, mechano-
skopii, elektrotechniki i elektroniki, badań 
dokumentów, broni, balistyki, traseologii, 
genetyki, antroposkopii, technik audiowi-
zualnych, fonoskopii, medycyny sądowej, 
fotografii, osmologii, przewodników psów 
specjalnych, poszukiwań i identyfikacji 
osób, statystyki przestępczości, magazyn 
dowodów rzeczowych, międzynarodowej 
współpracy Policji, wspólny punkt kontak-
towy, ochrony osób zagrożonych,  
odzyskiwania mienia, zwalc
stępczości pseudokibiców

ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Komórki o nazwach „analizy kryminalnej”, 
„rozpoznania i werbunków”, „werbunko-
wa”, „systemu meldunku informacyjnego”, 
„obsługi informacyjnej” tworzy się wyłącz-
nie jako komórki niższego szczebla w ko-
mórce o nazwie „wywiadu krymina
dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 
„5. Komórki o nazwie „ochrony osób zagro-
żonych” tworzy się wyłącznie jako zespół  

w komórce o nazwie „krymin
mendzie wojewódzkiej Policji. 
6. Komórkę o nazwie „zwalczania przestęp-
czości pseudokibiców” tworzy się wyłącznie 
jako komórkę niższego szczebla w komórce 
o nazwie „kryminalna” w komendzie woje-
wódzkiej Polic
wej Po

w § 20: 
ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 20. 1. W służbie prewencyjnej Policji 
oraz służbie Lotnictwo Policji, z zastrzeże-
niem § 18, komórki noszą nazwy: prewen-
cji, prewencji kryminalnej, profilaktyki 
społecznej, współpracy z samorządami, wy-
kroczeń, wywiadowcza, patrolowa, inter-
wencyjna lub patrolowo-interwencyjna, 
sztab Policji, stanowisko kierowania, zinte-
growane stanowisko kierowania, dyżur-
nych, organizacji służby, zarządzania 
kryzysowego, spraw obronnych, operacyj-
na, operacji policyjnych, negocjacji policyj-
nych, antyterrorystyczna, minersko-piro-
techniczna, prac podwodnych, zabezpie-
czenia lotniska, ruchu drogowego, kontroli 
ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogo-
wych, przestępstw w ruchu drogowym, za-
bezpieczenia autostrad, dzielnicowych, 
konwojowa, policji sądowej, ochronna, nie-
letnich i patologii, izba dziecka, przewodni-
ków psów służbowych, prewencji na 
wodach i terenach przywodnych, lotnictwa 
Policji, pilotów, techniczna, obsługi tech-
nicznej, konna, postępowań w sprawach 
cudzoziemców, pomieszczenie dla osób za-
trzymanych, postępowań administracyj-
nych, pozwoleń na broń, ochrony osób 
i mienia, specjalistycznych uzbrojonych for-
macji ochronnych, ochrony placówek d
matycznych, prasowo-inform
ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 Komórkę o nazwie „prasowo-informa-
cyjna” tworzy się wyłącz
osobowe stanowisko w: 
1) komendzie powiatowej Policji
2) komendzie rejonowej Policji; 
3) komendzie miejskiej Policji mającej 

siedzibę w mieście nie będącym mia-
stem wojewódzkim, a także w mie-
ście, które nie było takim 

w § 21:  
ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 21. 1. W służbie wspomagającej działal-
ność Policji w zakresie organizacyjnym, 
logistycznym i technicznym, z zast
niem § 18, komórki noszą nazwy: 
1) kontroli, kontroli ogólnopolicyjnej, audy-

tu i analiz, skarg i wniosków, prawna, 
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ych; 

pii.”, 
b) 

„21.

22.  

o-
stanowisko bezpośrednio 

i.”; 
11) 
12) po §

„§ 2

dstępstwo od szczegółowych 

; 
13) 

w br
„1a. ust. 1, 

1b. 

któ-
mowa w ust. 1, oraz wydania rozka-

 ust. 3.”; 
14) w 

a) pkt 1
„17)  

h dla osób  
prowadzonych  

b) pkt 2
„22)

adzorowanie 
 przez komen-

c) pkt 2
„24)

 wybucho-
adaniem, prze-

chowywaniem i obrotem;”, 

kadr, spraw osobowych, doboru, re-
zerwy kadrowej, dyscyplinarna, szkole-
nia, doskonalenia zawodowego, 
organizacji Policji lub organizacyjno- 
-etatowa, mobilizacyjna, zarządzania 
jakością, ochrony praw człowieka, 
ewidencji, prezydialna, rektorat, komu-
nikacji społecznej, prasowa, komunika-
cji wewnętrznej, psychologów, 
psychologii zarządzania zasobami ludz-
kimi, opieki psychologicznej i psycho-
edukacji, psychologii policyjnej 
stosowanej, audytu wewnętrznego, 
finansów, kontroli finansowej, kontroli 
finansowo-gospodarczej, budżetu, 
wydatków osobowych, wydatków 
rzeczowych, rozliczeń, windykacji na-
leżności budżetowych, księgowości, 
inwentaryzacji, kwatermistrzowska, 
zaopatrzenia, gospodarki materiałowo-
-technicznej, administracyjno-gospo-
darcza, transportu, inwestycji, remon-
tów, nieruchomości, zamówień pu-
blicznych, integracji europejskiej 
i kontaktów międzynarodowych, fun-
duszy pomocowych, uzbrojenia, tech-
niki specjalnej, eksploatacji, łączności, 
informatyki, administratorów, wspar-
cia merytorycznego i technologii, ob-
sługi systemów informacyjnych, 
teleinformatyki, telekomunikacji, ra-
diokomunikacji, wsparcia techniczne-
go, poczty specjalnej, pomocniczych 
węzłów teleinformatyki, bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, ochrony pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, wspoma-
gająca, ogólna, mieszkaniowa, socjal-
na, medycyny pracy, zabezpieczenia 
medycznego, medyczna, ambulato-
rium, sportowo-szkoleniowa, ochrony 
informacji niejawnych, postępowań 
sprawdzających, tajna, jawna, obsługi 
kancelaryjnej, archiwum, składnica 
akt, centralna składnica uzbrojenia, 
składnica mundurowa, upowszechnia-
nia kultury, orkiestra reprezentacyjna 
Policji, orkiestra policyjna, instrumen-
tów drewnianych, instrumentów bla-
szanych, instrumentów perkusyjn

2) organizacji, rozwoju i szkolenia; 
3) stacji szyfrów, telegrafii i teleko

dodaje się ust. 21 i 22 w brzmieniu: 
 Komórkę o nazwie „windykacji należ-
ności budżetowych” tworzy się wy-
łącznie jako komórkę niższego szczebla 
w komórce o nazwie „finansów” lub 
„finansów i budżetu” w komendzie 
wojewódzkiej Policji. 

Komórkę o nazwie „ochrony praw 
człowieka” tworzy się wyłącznie w ko-
mendzie wojewódzkiej Policji jako jedn
osobowe 
podległe kierownikowi tej jednostk

uchyla się § 22; 
 23 dodaje się § 23a w brzmieniu: 
3a. W szczególnie uzasadnionym przypadku 
Komendant Główny Policji może wyrazić 
zgodę na o
zasad organizacji określonych w niniejszym 
rozdziale.”

w § 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b  
zmieniu: 
 Do wniosku, o którym mowa w 
dołącza się projekt karty opisu stanowiska 
pracy lub opisu stanowiska pracy. 
Zmiany w nazwie stanowisk oraz określo-
nych dla stanowisk stopni etatowych, 
grup uposażenia zasadniczego lub katego-
rii zaszeregowania, wynikające bezpo-
średnio z odrębnych przepisów, nie 
wymagają sporządzenia wniosku, o 
rym 
zu, o którym mowa w § 24

§ 28: 
7 otrzymuje brzmienie: 

 inspirowanie, koordynowanie, nadzór 
i kontrola działań Policji w zakresie or-
ganizacji i pełnienia służby przez poli-
cjantów służby prewencyjnej, w tym  
z komisariatów specjalistycznych i ko-
mórek właściwych w sprawach ruchu 
drogowego, w konwojach, pomiesz-
czeniach przeznaczonyc
zatrzymanych lub do
w celu wytrzeźwienia;”, 
2 otrzymuje brzmienie: 

 inspirowanie, organizowanie, koordy-
nowanie i nadzorowanie zadań związa-
nych z ogólnokrajowymi operacjami 
policyjnymi podejmowanymi w celu za-
pewnienia porządku i bezpieczeństwa 
podczas organizowanych zgromadzeń 
publicznych i protestów społecznych 
oraz w związku z odbywaniem się im-
prez masowych, a także n
operacji organizowanych
dy wojewódzkie Policji;”, 
4 otrzymuje brzmienie: 

 wykonywanie zadań związanych ze 
sprawowaniem przez Komendanta 
Głównego Policji fachowego nadzoru 
nad strażami miejskimi oraz gminnymi, 
specjalistycznymi uzbrojonymi forma-
cjami ochronnymi, oraz dostępem do 
broni, amunicji i materiałów
wych, a także ich posi
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d) 
„37)

raw Wewnętrz-

e) z
„43)

 

sprawności działania 

f) dodaje się pkt 57a i 57b  

„57a istratora 

57b)

 ratow-

g) 
„60)

uropejskiej do-

61) 
 

prawnego 
chengen w tym zakresie.”; 

15) 
a) 

– 
„b)

ezpieczeństwa  

– 
„4a

nionymi krajowymi podmiota-

– 
„6)

dbywaniem się 

– 
„9)

 

wodach i terenach 

–
„18)

adzonych w celu wytrzeźwie-

–
„23)

zonych w celu wytrzeź-

– 
„j) 

h komendy wojewódzkiej Poli-

b) 
„5.

pkt 37 otrzymuje brzmienie: 
 eksploatacja i utrzymanie systemów te-
letransmisyjnych, komutacyjnych oraz 
urządzeń zasilających będących w dys-
pozycji Ministerstwa Sp
nych i Administracji;”, 

pkt 43 otrzymuje br mienie: 
 kontrolowanie prawidłowości prowa-
dzenia działalności finansowo-gospo-
darczej i gospodarowania mieniem 
w jednostkach Policji, a także w zakła-
dach budżetowych MSWiA i gospodar-
stwie pomocniczym KGP, nadzorowa-
nych przez Komendanta Głównego Po-
licji, jak również 
tych jednostek;”, 

po pkt 57 
w brzmieniu: 

) wykonywanie zadań admin
bezpieczeństwa informacji; 
 wykonywanie zadań koordynatora  
ratownictwa medycznego służby oraz 
wojewódzkich koordynatorów
nictwa medycznego służby;”, 

dodaje się pkt 60 i 61 w brzmieniu: 
 organizowanie, koordynowanie i nad-
zorowanie działań jednostek organiza-
cyjnych Policji dotyczących 
identyfikowania, ujawniania, zabezpie-
czania i odzyskiwania mienia pocho-
dzącego z przestępstwa lub mającego 
związek z przestępstwem, a także 
wymianę informacji pomiędzy tymi jed-
nostkami i innymi uprawnionymi kra-
jowymi podmiotami oraz odpowiednimi 
organami państw Unii E
tyczących tego mienia; 
realizowanie zadań punktu kontakto-
wego do spraw wymiany informacji 
w celu wykrywania i ścigania spraw-
ców przestępstw oraz zapobiegania 
przestępczości i jej zwalczania, dla or-
ganów ścigania państw członkowskich 
Unii Europejskiej oraz państw niebędą-
cych członkami Unii Europejskiej, które 
stosują przepisy dorobku 
S

w § 29: 
w ust. 1: 

w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 
 opracowywanie i wdrażanie progra-
mów profilaktycznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem problemów 
zagrożenia demoralizacją dzieci  
i młodzieży oraz b
w ruchu drogowym,”, 

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
) realizowanie zadań w zakresie iden-
tyfikowania, ujawniania, zabezpie-

czania i odzyskiwania mienia 
pochodzącego z przestępstwa lub 
mającego związek z przestępstwem 
w prowadzonych lub nadzorowanych 
sprawach, a także zapewnienie, za 
pośrednictwem właściwej w tych 
sprawach komórki Komendy Głównej 
Policji, wymiany informacji pomiędzy 
podległymi jednostkami oraz komór-
kami organizacyjnymi Policji, a innymi 
upraw
mi;”, 

pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 planowanie, organizowanie i koordy-
nowanie zadań związanych z realiza-
cją prowadzonych na obszarze 
województwa operacji policyjnych  
w zakresie zapewnienia porządku  
i bezpieczeństwa publicznego pod-
czas organizowanych zgromadzeń 
publicznych i protestów społecznych 
oraz w związku z o
imprez masowych;”, 

pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
 koordynowanie i nadzór nad ochroną 
bezpieczeństwa ludzi oraz bezpie-
czeństwa i porządku publicznego, 
w tym również w komunikacji pu-
blicznej oraz na 
przywodnych;”, 

 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 
 koordynowanie, nadzór i kontrola 
wykonywania zadań w zakresie orga-
nizacji i pełnienia służby w pomiesz-
czeniach dla osób zatrzymanych lub 
doprow
nia;”, 

 pkt 23 otrzymuje brzmienie: 
 zapewnianie właściwych warunków 
pobytu w pomieszczeniach przezna-
czonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowad
wienia;”, 

w pkt 32 lit. j otrzymuje brzmienie: 
kontrolowanie prawidłowości prowa-
dzenia działalności finansowo-gos-
podarczej i gospodarowania mieniem 
w jednostkach Policji nadzorowanych 
przez komendanta wojewódzkiego 
Policji oraz gospodarstwach pomoc-
niczyc
cji,”, 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
 Zakres działania Komendy Stołecznej 
Policji obejmuje zakres działania, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 3, zakres działania 
określony w § 30 ust. 1 pkt 10-14,  
a także organizowanie i wykonywanie 
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patrolowych, interwencyj-
 

16) w 
a) pkt

„5) realizowanie czynności w zakresie tech-
 obsługi miejsc 

b) pkt
„8)

  
raz w związku 

c) pkt 1
„10)

o w komunikacji pu-
ch i terenach 

d) pkt 1
„16)

ach dla osób 
prowadzonych  

e) w 
– lit. 

„b)

 

o w stosunku do 
o przyjęcie do 

– lit. 
„d)

owanie i opiniowanie 
zmian struk-

– lit. 
„m)

i udostępnianie zasobów ar-

licji,”;  
17) 

brz
„c)

ektorowi oraz słuchaczy,  
ologii policyjnej sto-

18) w 
a) lit. 

„c)

oli-

anej,”, 
b)  

i do

19)  do zarządzenia otrzymuje 
do niniejsze-

20) w 
a) w r st. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.
brz
1) 

 
 

 

ń” 

2) 

 

czynności 
nych oraz ochronnych.”;

§ 30 w ust.1: 
 5 otrzymuje brzmienie: 

niczno-kryminalistycznej
zdarzeń;”, 
 8 utrzymuje brzmienie: 
 planowanie i organizacja działań wła-
snych związanych z realizacją zadań  
w zakresie zapewnienia porządku i bez-
pieczeństwa publicznego podczas orga-
nizowanych zgromadzeń publicznych
i protestów społecznych o
z odbywaniem się imprez masowych;”, 

0 otrzymuje brzmienie: 
 ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz po-
rządku publiczneg
blicznej oraz na woda
przywodnych;”,  
6 otrzymuje brzmienie: 

 zapewnienie właściwych warunków 
pobytu w pomieszczeni
zatrzymanych lub do
w celu wytrzeźwienia;”, 

pkt 25: 
b otrzymuje brzmienie: 
 przeprowadzanie czynności z zakresu 
postępowania kwalifikacyjnego dla 
kandydatów do służby w Policji 
w trybie i na zasadach określonych  
w przepisach w sprawie postępowa-
nia kwalifikacyjneg
osób ubiegających się 
służby w Policji,”, 
d otrzymuje brzmienie: 
 doskonalenie struktury organizacyjnej 
komendy powiatowej Policji oraz jed-
nostek Policji nadzorowanych przez 
komendanta powiatowego Policji 
przez monitorowanie i ocenę zasto-
sowanych rozwiązań organizacyj-
nych, analiz
propozycji dotyczących 
turalnych,”, 
m otrzymuje brzmienie: 
  gromadzenie, opracowywanie, zabez-
pieczanie 
chiwalnych komendy powiatowej 
Po

w § 32 w ust. 1 w pkt 8 lit. c otrzymuje 
mienie: 
 wykonywanie działań z obszarów opieki 
psychologicznej i psychoedukacji oraz psy-
chologii zarządzania zasobami ludzkimi wo-
bec policjantów i pracowników podległych 
Komendantowi-r
a także z zakresu psych
sowanej,”; 

§ 33 w ust. 1 w pkt 7: 
c otrzymuje brzmienie: 
 wykonywanie działań z obszarów opieki 
psychologicznej i psychoedukacji oraz 
psychologii zarządzania zasobami ludz-
kimi wobec policjantów i pracowników 
podległych komendantowi szkoły p
cyjnej oraz słuchaczy, a także z zakresu 
psychologii policyjnej stosow

w lit. n kropkę zastępuje się przecinkiem 
daje się lit. o w brzmieniu: 

„o) wykonywanie zadań koordynatora ratow-
nictwa medycznego szkoły policyjnej.”; 

załącznik nr 2
brzmienie określone w załączniku 
go zarządzenia; 

załączniku nr 3 do zarządzenia: 
ozdziale 2 u
 Przepisowi merytorycznemu nadaje się 

mienie: 
uchylającemu etat: „Uchyla się etat 
... (nazwa jednostki Policji lub ko-
mórki KGP w odpowiednim przypad-
ku) stanowiący załącznik do rozkazu 
organizacyjnego nr .../..., zmieniony 
rozkazem organizacyjnym nr .../..., 
rozkazem organizacyjnym nr .../... 
oraz rozkazem organizacyjnym nr 
../..., o ogólnej liczbie ... stanowisk 
etatowych, w tym ... stanowisk poli-
cyjnych (... w korpusie generałów 
oraz oficerów starszych i młodszych, 
... w korpusie aspirantów Policji, ... 
w korpusie podoficerów Policji oraz 
... w korpusie szeregowych Policji, 
a także ... stanowisk dzielnicowych 
z porozumienia) i ... stanowisk pra-
cowniczych (... pracowników korpu-
su służby cywilnej oraz ... 
pozostałych pracowników)”. Jeżeli 
w etacie nie występują stanowiska 
pracowników korpusu służby cywil-
nej wyrazy „pozostałych pracowni-
ków” można zastąpić wyrazami 
„pracowników nieobjętych mnożni-
kowymi systemami wynagrodze
albo innymi, wynikającymi z przepi-
sów wymienionych w § 2 pkt 8.; 
wprowadzającemu etat: „Wprowadza 
się etat ... (nazwa jednostki Policji 
lub komórki KGP w odpowiednim 
przypadku) o ogólnej liczbie ... sta-
nowisk etatowych, w tym ... stano-
wisk policyjnych (... w korpusie 
generałów oraz oficerów starszych 
i młodszych, ... w korpusie aspiran-
tów Policji, ... w korpusie podofice-
rów Policji oraz ... w korpusie 
szeregowych Policji, a także ...  
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yjnego”. Pkt 1 zda-
io.”, 

b) w 
– w p ienie: 

cywil-

– w p
„f) 

rii zaszere-

jne,  

 innych pracowników 
niż wymienieni w tiret pierwsze  
i drugi

 

zmian w etatach jednostek Policji dostosują struk-

h etatach w terminie do 
nia 30 czerwca 2009 r. 

 

w życie niniejszego zarządzenia za-
howują moc. 

 

hodzi w życie z dniem podpisa-

1) 
podpisania z mocą od dnia 25 lutego 

2) 
podpisania z mocą od dnia 24 marca 

009 r. 
 

gen. insp. Andrzej Matejuk 

stanowisk dzielnicowych z porozumie-
nia) oraz ... stanowisk pracowniczych 
(... pracowników korpusu służby cy-
wilnej oraz ... pozostałych pracowni-
ków) stanowiący załącznik do 
rozkazu organizac
nie drugie stosuje się odpowiedn

rozdziale 3 w ust. 1: 
kt 5 lit. b otrzymuje brzm

„b) pracowników korpusu służby 
nej – w rubryce „K”,”, 
kt 7 lit. f otrzymuje brzmienie: 
stanowiska etatowe wpisuje się za-
chowując odpowiednio hierarchię 
grup uposażenia i katego
gowania oraz następującą kolejność:  
– stanowiska policy
– stanowiska pracowników korpusu 

służby cywilnej, 
– stanowiska

e,”. 

§ 2 
Komendanci Policji właściwi do dokonania 

tury organizacyjne jednostek do wymogów okre-
ślonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 1,  
w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem 
oraz dokonają zmian w ic
d

§ 3 
Rozkazy organizacyjne, o których mowa w § 24 

zarządzenia wymienionego w § 1, wydane przed 
dniem wejścia 
c

§ 4 
Zarządzenie wc

nia, z wyjątkiem: 
§ 1 pkt 2, 5, 6 i 7, który wchodzi w życie  
z dniem 
2009 r.; 
§ 1 pkt 1, 19 i 20, który wchodzi w życie  
z dniem 
2

 
 
Komendant Główny Policji 
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licji 
dnia 26 marca 2009 r. 

 
 

WZÓR FORMULARZA ETATU 
 

Egz. nr ................ 

 
mocą od dnia .............................20 ... r. 

 
mocą od dnia .............................20 ... r. 

 
ETAT 

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

................................................ .............................................. 
(nazwa jednostki Policji, komórki KGP)  

RGANIZACJA 
 

Stan liczbowy 
 

Załącznik do zarządzenia nr 361
Komendanta Głównego Po
z 

           WPROWADZONY: 
Rozkazem Organizacyjnym Nr ..../.... 
z dnia ........................................... 20 ... r.
z 
 
              UCHYLONY: 
Rozkazem Organizacyjnym Nr ..../.... 
z dnia ........................................... 20 ... r.
z 

 

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

 
O

 

 
Wyjściowy 

 
nr zmiany 

 
 
1 2 3 

   
4 
 

 

Lp. 

 

Nazwa jednostki Policji  
(komórki) 

 
P 

 
K 

 
R 

K R

 
 

 
 

 
P

  
R

 
P 

 
K 

  
P 

 
K 

 
R 

 
P

 
K

 
R 
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cd. ORGANIZACJA  
 

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
RAZEM 

               

 
P  – policjanci, 
K  – pracownicy ksc, 
  – pracownicy niebędący członkami ksc,  

TOWY  
 

Stan liczbowy 
 

R
 
 
STAN ETA

 

 
nr zmiany 

 

 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE  

Wyjściowy 
    

 
 

 

1 2 3 4 

 
generałów Policji 

     

 
oficerów starszych i młodszych 

     

 
RAZEM GEN. I OFICERÓW 

     

 
aspirantów Policji 

     

 
podoficerów Policji 

     

 
szeregowych Policji 

     

 
RAZEM POLICJANTÓW 

     

 
pracowników KSC 

     

 
pozostałych pracowników 

     

 
RAZEM PRACOWNIKÓW 

     

 
dzielnicowych (porozumienie) 

     

 
                                    OGÓŁEM 
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TAN LICZBOWY WG STANOWISK 
 

Liczba stanowisk 

 
S

  
Nazwa komórki, stanowiska 

 

etatowy 
G  

a 

 
P* 

 
K* R* 

 
Uwagi Stopień  

 
rupa uposażenia
zasadniczego/ 

kategoria  
zaszeregowani

 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

       
 

 
 

      

 
* – oznaczenia skrótów jak w tabeli ORGANIZA
 
EWIDENCJA ZMIAN W ETACIE 

CJA 

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

zmiany 

 

oraz data wprowadzenia zmiany) 
 

 

Nr strony etatu wprow miany 
w etacie 

..

 
Nr Podstawa wprowadzenia zmiany 

 (nr, data rozkazu  
 

 
Data i podpis osoby  

adzającej z

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



Dziennik Urzędowy                                                                                                                               
Komendy Głównej Policji Nr 5                                                                                                              Poz. 24 

 

 
⎯ 177 ⎯ 

 

ZARZĄDZENIE NR

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego 
 

poz. 277 z późn. zm.1)) dza się, co następuje

0, poz. 56) 

1) 

 z policyjnym
m teleinformatycznym.”; 

a) 

ę średnikiem  

licyjnym systemem teleinformatycz-

3) 

udium określa załącznik nr 1 do zarzą-
dzenia. 

24 
 392 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, 

 zarzą : 
§ 1 

W zarządzeniu nr 441 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie pro-
wadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinforma-
tycznego (Dz. Urz. KGP Nr 1
wprowadza się następujące zmiany: 

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Zarządzenie stosuje się do przedsięwzięć te-
leinformatycznych obejmujących projekty telein-
formatyczne realizowane zgodnie z ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  
poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 
i Nr 220, poz. 1420), w ramach których uzy-
skany produkt będzie powiązany

 

 
systeme

2) w § 3: 
pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) produkt – system teleinformatyczny za-
kupiony, wybudowany lub zmodernizowany 
w ramach przedsięwzięcia teleinformatycz-

 

nego z wyłączeniem urządzeń końcowych;”, 
b) w pkt 5 kropkę zastępuje si

i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6) urządzenie końcowe – urządzenie elek-
tryczne lub elektroniczne (lub jego podze-
spół), dołączane bezpośrednio lub pośrednio, 
przeznaczone do zapewniania telekomunika-
cji z po
nym.”; 

§ 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności 
uzasadniających podjęcie działań, prowadzących 
do realizacji projektu teleinformatycznego, zwa-
nego dalej „projektem”, kierownik komórki me-
rytorycznej w porozumieniu z użytkownikiem 
produktu, który zostanie wytworzony w wyniku 
realizacji projektu, sporządza studium wykonal-
ności inicjujące projekt, zwane dalej „studium”. 
Wzór st

                                                 
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, 
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170,  
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 106

1) 

5  
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120. 

nik komórki merytorycznej 

Logistyki Policji 

endy Głównej Policji, zwanej 

y finansowanie 

ję o konieczno-

owania przetwarzania 

ania przetwa-

 rozpoczęciem realizacji następne-

4) 
„2

iejawnych.”; 
5) 

-
rycznej opinii, o których mowa w § 4 ust. 3.”. 

2. Jeżeli w ramach projektu planowane są robo-
ty budowlane, kierow
załącza do studium: 
1) program inwestycji opracowany stosownie 

do przepisów rozporządzenia wydanego  
na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), 
zatwierdzony przez kierownika jednostki 
organizacyjnej Policji oraz zaakceptowany 
przez Dyrektora Biura 
Komendy Głównej Policji; 

2) wycinek z planu inwestycyjnego Policji, 
opracowany przez Biuro Logistyki Policji 
Komendy Głównej Policji, potwierdzający 
decyzję Zastępcy Komendanta Głównego 
Policji o wprowadzeniu zadania do planu oraz 
zapewnieniu finansowania inwestycji ze 
środków Kom
dalej „KGP”; 

3) dokument poświadczając
inwestycji z innego źródła. 

3. Jeżeli projekt zakłada przetwarzanie danych 
osobowych lub informacji niejawnych, w treści 
studium zamieszcza się informac
ści uzyskania pozytywnej opinii: 
1) administratora bezpieczeństwa informacji,  

w przypadku plan
danych osobowych; 

2) inspektora bezpieczeństwa teleinformatyce-
nego, w przypadku planow
rzania informacji niejawnych. 

4. Opinie, o których mowa w ust. 3, zatwierdza 
pełnomocnik do spraw ochrony informacji nie-
jawnych jednostki organizacyjnej Policji, w któ-
rej znajduje się komórka merytoryczna inicjująca 
projekt przed
go etapu.”; 
w § 7 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

) opinie, o których mowa w § 4 ust. 3, jeżeli 
projekt zakłada przetwarzanie danych oso-
bowych lub informacji n

§ 9 otrzymuje brzmienie: 
„§ 9. Jeżeli w ramach projektu jest planowane 
przetwarzanie danych osobowych lub informacji 
niejawnych, wdrożenie produktu następuje po 
uzyskaniu przez kierownika komórki meryto
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 się postanowienia 
otychczasowych przepisów. 

2) 

oz. 1112, Nr 209, poz. 1317  
i Nr 216, poz. 1370. 

 

DECYZJA NR 105 K

w sprawie przygotowania i p rsów wiedzy i umiejętności 
zawodowych policjantów w 2009 r. 

r. Nr 1
poz. 101) postanawia się o następuje: 

r. poleca się przeprowadzenie kolej-

su „Policjant Ruchu 

rewencji 
u”; 

licji; 
– zwanych dalej „konkur mi”. 

ta Centrum Szkolenia Po

omendanta Szkoły Policji w Słupsku. 
 

Komendanci, o których mowa w § 2: 

o organiza-

nkursów – w terminie do 

atów konkursów 

nej 

o 
Policji – w sprawie pucharów i odznaczeń. 

” – w terminie do dnia  

Roku” – w terminie do dnia  

§ 2 
Do przedsięwzięć teleinformatycznych rozpo-

czętych i niezakończonych przed dniem wejścia  
w życie zarządzenia, stosuje
d
 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 
 
Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 

 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  
w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.  
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,  
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249,  
poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,  
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz  
z 2008 r. Nr 180, p

 

25 
OMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 11 marca 2009 r. 

rzeprowadzenia ogólnopolskich konku

 
1Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. 
w sprawie metod i form wykonywania w Policji 
zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i in-
formacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131,  
z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 3,  

cji konkursów i określą ich zadania; 
2) przygotują i przedstawią do zatwierdzenia  

Komendantowi Głównemu Policji preliminarz 
wydatków związanych z organizacją i przepro-
wadzeniem finałów ko

, c
 

§ 1 
W 2009 

nych edycji: 
1) Ogólnopolskiego Konkur

Drogowego”; 
2) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów P

Turniej Par Patrolowych „Patrol Rok
3) Kynologicznych Mistrzostw Po

sa
 

§ 2 
Do zorganizowania i przeprowadzenia finału: 

1) Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu 
Drogowego” – w dniach 1-3 czerwca 2009 r. 
oraz Kynologicznych Mistrzostw Policji –  
w dniach 22-25 września 2009 r. – wyznacza 
się Komendan

2.
licji  

20 marca 2009 r. 
 Komendant Szkoły Policji w Słupsku przygotuje  
i przedstawi do zatwierdzenia Komendantowi 
Głównemu Policji regulamin Ogólnopolskich Za-
wodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patro-
lowych „Patrol 

w Legionowie; 
2) Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji 

Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” –  
w dniach 9-11 września 2009 r. – wyznacza się 
K

§ 3 

) w formie decyzji powołają zespoły d

dnia 8 maja 2009 r.; 
3) w sprawach nagród dla laure

zwracają się bezpośrednio do: 
a) Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy 

Głównej Policji – w sprawie nagród rzeczowych, 
b) Dyrektora Biura Finansów Komendy Głów

Policji – w sprawie nagród finansowych, 
c) Dyrektora Gabinetu Komendanta Główneg

 
§ 4 

1. Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji przygotuje i przedstawi do za-
twierdzenia Komendantowi Głównemu Policji 
regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant 
Ruchu Drogowego

8 maja 2009 r. 
3. Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legio-

nowie przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia 
Komendantowi Głównemu Policji regulamin Ky-
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nologicznych Mistrzo Policji – w terminie do 

a szcze

mendantom wymienionym  

20 maja 2009 r. – na finał Ogólno-

Prewencji 

owujących się do konkur-
sów nie zwalnia się z żących 
zadań służbowych. 

ji: 

 policjantów 
lub pracowników do udziału w pracach zespo-
łów, o których mowa w § 3 pkt 1. 

y Głównej Policji 
uczestniczą w zawodach finałowych konkursów  
w charakterze obserwatorów. 

§ 8 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk 

 

stw 
dnia 8 maja 2009 r. 

§ 5 
1. Formę wyłaniania najlepszych funkcjonariuszy 

do współzawodnictwa w konkursie n blu 

1) udzielą pomocy komendantom, o których mowa 
w § 2, w przygotowaniu konkursów; 

2) w razie potrzeby, na wniosek komendanta szko-
ły organizującej konkurs, wyznaczącentralnym określają komendanci wojewódzcy 

Policji i Komendant Stołeczny Policji. 
2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, przeka-
żą właściwym ko
w § 2 imienne wykazy wytypowanych kandy-
datów w terminie: 
1) do dnia 

polskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogo-
wego”; 

2) do dnia 20 sierpnia 2009 r. – na finał Ogól-
nopolskich Zawodów Policjantów 
Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” oraz 
Kynologicznych Mistrzostw Policji. 

3. Policjantów przygot
 wykonywania bie

 
§ 6 

Dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz 
komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Polic

 
§ 7 

Przedstawiciele Biura Prewencji oraz Biura  
Ruchu Drogowego Komend

 

z up. Pierwszy Zastępca 

 
 

26 
DECYZJA NR 132 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w Policji  
 

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 372 
Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 
2008 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej 
Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 47 oraz z 2009 r. 
Nr 2, poz. 9) postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Ustanawia się Pełnomocnika do spraw równego 
statusu kobiet i mężczyzn w Policji, zwanego 
dalej „pełnomocnikiem”. 

2. Na pełnomocnika wyznacza się podinsp. Małgo-
rzatę Chmielewską – Naczelnika Wydziału Psy-
chologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia 
Komendy Głównej Policji. 

 
§ 2 

1. Do zadań pełnomocnika należy: 
1) współpraca z instytucjami krajowymi i mię-

dzynarodowymi w zakresie upowszechniania 
idei równego traktowania; 

2) monitorowanie i rozpowszechnianie w Policji 
standardów i zaleceń, w tym organizacji 
międzynarodowych, w zakresie równego 
traktowania; 

3) opracowywanie dla kierownictwa Komendy 
Głównej Policji opinii i stanowisk dotyczą-

cych spraw związanych z równym traktowa-
niem; 

4) promowanie w Policji działań na rzecz rów-
nego traktowania wszystkich funkcjonariuszy 
poprzez inspirowanie, monitorowanie i koor-
dynowanie działań szkoleniowych oraz popu-
laryzacyjnych i wydawniczych; 

5) reprezentowanie Komendanta Głównego  
Policji w krajowych i międzynarodowych 
przedsięwzięciach poświęconych równemu 
traktowaniu; 

6) przedstawianie tematów z zakresu równego 
traktowania do realizacji w ramach doskona-
lenia zawodowego policjantów oraz opinio-
wanie programów szkolenia z tego zakresu. 

2. W realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 
pełnomocnik współpracuje z Pełnomocnikiem 
Komendanta Głównego Policji do spraw Ochro-
ny Praw Człowieka. 
 

§ 3 
Realizując zadania, o których mowa w § 2, peł-

nomocnik może w szczególności zwracać się  
o pomoc do kierowników komórek organizacyjnych 
Komendy Głównej Policji, komendantów woje-
wódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, 
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Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji  
w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych. 

 
§ 4 

Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia 
pełnomocnikowi Biuro Kadr i Szkolenia Komendy 
Głównej Policji. 

 

§ 5 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 
 

 
 

27 
DECYZJA NR 135 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie pilotażowego programu rozliczania zużycia materiałów pędnych  
w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Policji  

 
 

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

 
§ 1 

1. Programem pilotażowym rozliczania zużycia 
materiałów pędnych przez sprzęt transportowy, 
zwanym dalej „programem pilotażowym”, obej-
muje się: 
1) komendy wojewódzkie Policji w: 

a) Białymstoku, 
b) Gdańsku, 
c) Kielcach, 
d) Lublinie, 
e) Łodzi, 
f) Opolu; 

2) jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące 
na obszarze działania komend wojewódzkich 
Policji, o których mowa w pkt 1. 

2. Program pilotażowy realizuje się w okresie od 
dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 
2009 r. 

 
§ 2 

Komendanci wojewódzcy Policji w zakresie 
swojej właściwości terytorialnej określą zasady  
i sposób rozliczania zużycia materiałów pędnych  
w ramach programu pilotażowego oraz zasady 
sprawowania nadzoru w tym zakresie, uwzględnia-

jąc eksploatację sprzętu transportowego bez sto-
sowania norm zużycia paliwa, określonych  
w decyzji, o której mowa w § 4. 

 
§ 3 

Komendanci wojewódzcy Policji przekazują dy-
rektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej 
Policji: 
1) informację o stanie realizacji programu pilota-
żowego w jednostkach organizacyjnych Policji 
na terenie województwa – do dnia 10 każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, którego in-
formacja dotyczy; 

2) sprawozdanie z realizacji programu pilotażowe-
go – do dnia 31 lipca 2009 r. 

 
§ 4 

W zakresie nieuregulowanym decyzją stosuje się 
decyzję nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 
8 lutego 2005 r. w sprawie gospodarowania mate-
riałami pędnymi i smarami w Policji (Dz. Urz. KGP 
Nr 7, poz. 30). 

 
§ 5 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
2008 r. 

 
 
 
Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 
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28 
DECYZJA NR 136 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów techniki operacyjnej 
w zakresie kierowania motocyklem 

 
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 
czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków odbywania szkoleń zawodowych oraz dosko-
nalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 
877 i Nr 221, poz. 1644 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1116) postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

Określa się „Program nauczania na kursie spe-
cjalistycznym dla policjantów techniki operacyjnej 
w zakresie kierowania motocyklem”, stanowiący 
załącznik do decyzji. 

 

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

powierza się Centrum Szkolenia Policji  
w Legionowie. 
 

§ 3 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 

 

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

 
 
 
 

Wykaz aktów prawnych wydanych przez 
Komendanta Głównego Policji,  

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym 
Komendy Głównej Policji nr 5 

 
1. Zarządzenie nr 240/2009 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

2. Zarządzenie nr 241/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

3. Zarządzenie nr 242/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

4. Zarządzenie nr 243/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

5. Zarządzenie nr 244/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

6. Zarządzenie nr 245/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

7. Zarządzenie nr 246/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

8. Zarządzenie nr 247/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

9. Zarządzenie nr 248/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

10. Zarządzenie nr 249/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

11. Zarządzenie nr 250/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 
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12. Zarządzenie nr 251/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

13. Zarządzenie nr 252/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

14. Zarządzenie nr 253/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

15. Zarządzenie nr 254/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

16. Zarządzenie nr 255/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

17. Zarządzenie nr 256/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

18. Zarządzenie nr 257/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

19. Zarządzenie nr 258/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

20. Zarządzenie nr 259/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

21. Zarządzenie nr 260/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

22. Zarządzenie nr 261/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

23. Zarządzenie nr 262/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

24. Zarządzenie nr 263/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

25. Zarządzenie nr 264/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

26. Zarządzenie nr 265/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

27. Zarządzenie nr 266/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

28. Zarządzenie nr 267/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

29. Zarządzenie nr 268/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

30. Zarządzenie nr 269/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

31. Zarządzenie nr 270/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

32. Zarządzenie nr 271/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

33. Zarządzenie nr 272/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

34. Zarządzenie nr 273/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

35. Zarządzenie nr 274/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
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wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

36. Zarządzenie nr 275/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

37. Zarządzenie nr 276/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

38. Zarządzenie nr 277/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

39. Zarządzenie nr 278/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

40. Zarządzenie nr 279/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

41. Zarządzenie nr 280/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

42. Zarządzenie nr 281/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

43. Zarządzenie nr 282/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

44. Zarządzenie nr 283/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

45. Zarządzenie nr 284/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

46. Zarządzenie nr 285/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

47. Zarządzenie nr 286/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

48. Zarządzenie nr 287/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

49. Zarządzenie nr 288/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

50. Zarządzenie nr 289/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

51. Zarządzenie nr 290/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

52. Zarządzenie nr 291/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

53. Zarządzenie nr 292/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

54. Zarządzenie nr 293/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

55. Zarządzenie nr 294/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

56. Zarządzenie nr 295/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

57. Zarządzenie nr 296/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

58. Zarządzenie nr 297/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
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materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

59. Zarządzenie nr 298/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

60. Zarządzenie nr 299/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

61. Zarządzenie nr 300/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

62. Zarządzenie nr 301/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

63. Zarządzenie nr 302/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

64. Zarządzenie nr 303/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

65. Zarządzenie nr 304/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

66. Zarządzenie nr 305/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

67. Zarządzenie nr 306/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

68. Zarządzenie nr 307/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

69. Zarządzenie nr 308/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

70. Zarządzenie nr 309/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-

wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

71. Zarządzenie nr 310/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

72. Zarządzenie nr 311/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

73. Zarządzenie nr 312/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

74. Zarządzenie nr 313/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

75. Zarządzenie nr 314/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

76. Zarządzenie nr 315/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

77. Zarządzenie nr 316/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

78. Zarządzenie nr 317/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

79. Zarządzenie nr 318/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

80. Zarządzenie nr 319/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

81. Zarządzenie nr 320/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 
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82. Zarządzenie nr 321/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

83. Zarządzenie nr 322/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

84. Zarządzenie nr 323/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

85. Zarządzenie nr 324/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

86. Zarządzenie nr 325/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

87. Zarządzenie nr 326/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

88. Zarządzenie nr 327/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

89. Zarządzenie nr 328/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

90. Zarządzenie nr 329/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

91. Zarządzenie nr 330/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

92. Zarządzenie nr 331/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

93. Zarządzenie nr 332/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

94. Zarządzenie nr 333/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

95. Zarządzenie nr 334/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

96. Zarządzenie nr 335/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

97. Zarządzenie nr 336/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

98. Zarządzenie nr 337/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej. 

99. Zarządzenie nr 338/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

100. Zarządzenie nr 339/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

101. Zarządzenie nr 340/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

102. Zarządzenie nr 341/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

103. Zarządzenie nr 342/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

104. Zarządzenie nr 343/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

105. Zarządzenie nr 344/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
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wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

106. Zarządzenie nr 345/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

107. Zarządzenie nr 346/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

108. Zarządzenie nr 347/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

109. Zarządzenie nr 348/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

110. Zarządzenie nr 349/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

111. Zarządzenie nr 350/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

112. Zarządzenie nr 351/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

113. Zarządzenie nr 352/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

114. Zarządzenie nr 353/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

115. Zarządzenie nr 354/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

116. Zarządzenie nr 355/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

117. Zarządzenie nr 356/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

118. Zarządzenie nr 357/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

119. Zarządzenie nr 358/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

120. Zarządzenie nr 359/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

121. Zarządzenie nr 362/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

122. Zarządzenie nr 363/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

123. Zarządzenie nr 364/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

124. Zarządzenie nr 365/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

125. Zarządzenie nr 366/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

126. Zarządzenie nr 367/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

127. Zarządzenie nr 368/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

128. Zarządzenie nr 369/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
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materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

129. Zarządzenie nr 370/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

130. Zarządzenie nr 371/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

131. Zarządzenie nr 372/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

132. Zarządzenie nr 373/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

133. Zarządzenie nr 374/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

134. Zarządzenie nr 375/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

135. Zarządzenie nr 376/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

136. Zarządzenie nr 377/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

137. Zarządzenie nr 378/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

138. Zarządzenie nr 379/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

139. Zarządzenie nr 380/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

140. Zarządzenie nr 381/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-

wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

141. Zarządzenie nr 382/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

142. Zarządzenie nr 383/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

143. Zarządzenie nr 384/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

144. Zarządzenie nr 385/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

145. Zarządzenie nr 386/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 marca 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

146. Zarządzenie nr 387/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 1 kwietnia 2009 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

147. Zarządzenie nr 388/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 1 kwietnia 2009 r.  
w sprawie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

148. Zarządzenie nr 389/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 1 kwietnia 2009 r.  
w sprawie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

149. Zarządzenie nr 390/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 1 kwietnia 2009 r.  
w sprawie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

150. Zarządzenie nr 391/2009 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 1 kwietnia 2009 r.  
w sprawie powołania komisji do zniszczenia 
materiałów operacyjnych zgromadzonych 
podczas stosowania kontroli operacyjnej. 

151. Decyzja nr 90/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu 
kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia 
służby w oddziałach prewencji Policji. 
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152. Decyzja nr 91/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu 
kursu specjalistycznego w zakresie przeciw-
działania i zwalczania przestępstw na tle nie-
nawiści. 

153. Decyzja nr 92/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 29/Ctr/09/AS/FA. 

154. Decyzja nr 93/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr  28/Ckt/09/AO/Fz. 

155. Decyzja nr 94/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania w imieniu Komen-
danta Głównego Policji zaświadczeń 
uprawniających policjantów do kierowania 
pojazdami uprzywilejowanymi Policji. 

156. Decyzja nr 95/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej. 

157. Decyzja nr 96/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej. 

158. Decyzja nr 97/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej. 

159. Decyzja nr 98/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej. 

160. Decyzja nr 99/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-procesowej. 

161. Decyzja nr 100/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca  
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej. 

162. Decyzja nr 101/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do 
realizacji niektórych zadań oraz dokonywania 
niektórych czynności prawnych w zakresie fi-
nansów Komendy Głównej Policji i innych 
podmiotów organizacyjnych podległych Ko-
mendantowi Głównemu Policji lub przez niego 
nadzorowanych. 

163. Decyzja nr 102/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania  zespołu do reali-
zacji projektów w ramach I naboru 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

164. Decyzja nr 103/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania  zespołu do reali-
zacji projektów w ramach II naboru 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

165. Decyzja nr 104/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Komisji do spraw 
zapomóg przyznawanych z funduszu nagród 
motywacyjnych i zapomóg dla policjantów, 
pozostającego w dyspozycji Komendanta 
Głównego Policji. 

166. Decyzja nr 106/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyj-
nego na stanowisko Naczelnika Wydziału 
Kontroli Finansowo-Gospodarczej Biura Kon-
troli Komendy Głównej Policji. 

167. Decyzja nr 107/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 30/BŁiI/09/BB/FA. 

168. Decyzja nr 108/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 31/BŁiI/09/MT/FZ. 

169. Decyzja nr 109/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie 
powołania Zespołu do dokonania oceny pre-
dyspozycji policjantów do pełnienia służby 
poza granicami państwa w kontyngentach 
policyjnych wydzielonych do udziału w mi-
sjach pokojowych ONZ lub operacjach poli-
cyjnych Unii Europejskiej w 2009 i 2010 r. 

170. Decyzja nr 110/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie 
wyznaczenia koordynatora do spraw procesu 
wdrażania Systemu Informacyjnego Schengen 
drugiej generacji (SIS II) w Policji. 

171. Decyzja nr 111/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 marca 2009 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie upoważnienia do wyda-
wania decyzji oraz załatwiania niektórych in-
nych spraw w zakresie gospodarki 
mieszkaniowej. 

172. Decyzja nr 112/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 32/BŁiI/09/Msz. 

173. Decyzja nr 113/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 12 marca  2009 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 86/09 w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr 
28/BŁiI/09/TP/FZ. 

174. Decyzja nr 114/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 
rozwiązania grupy operacyjno-procesowej. 

175. Decyzja nr 115/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 18 marca 2009 r. zmieniająca 
decyzję Nr 274 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 27 września 2002 r. w sprawie ustale-
nia terenu zamkniętego. 
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176. Decyzja nr 116/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie 
powołania grupy operacyjno-procesowej. 

177. Decyzja nr 117/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej. 

178. Decyzja nr 118/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
upoważnienia dyrektora Gabinetu Komendan-
ta Głównego Policji oraz dyrektora Biura 
Ochrony Informacji Niejawnych i ich zastęp-
ców do wydawania decyzji i postanowień 
związanych z udostępnianiem informacji pu-
blicznej. 

179. Decyzja nr 119/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa 
w związku z realizacją umowy nr 
24/BŁiI/09/TP/FZ z dnia 20 lutego 2009 r. 

180. Decyzja nr 120/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do przeprowadzenia 
wstępnych testów i egzaminów kwalifikacyj-
nych dla personelu lotniczego Lotnictwa Policji. 

181. Decyzja nr 121/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie 
powołania Komisji do przeprowadzenia postę-
powania kwalifikacyjnego na stanowisko  
Naczelnika Wydziału Koordynacji Zamówień 
Publicznych Biura Finansów Komendy Głów-
nej Policji. 

182. Decyzja nr 122/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 34/BŁiI/09/BP. 

183. Decyzja nr 123/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 35/Cut/09/JC/FZ. 

184. Decyzja nr 124/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
upoważnienia do podpisywania wniosków o 
nadanie orderów i odznaczeń państwowych 
oraz odznak i medali resortowych. 

185. Decyzja nr 125/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 36/Cut/09/JC/FZ. 

186. Decyzja nr 126/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 33/Ctr/09/MK/FA. 

187. Decyzja nr 127/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do odbioru przedmiotu za-
mówienia. 

188. Decyzja nr 128/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
zmiany skłądu komisji przetargowej do postę-
powania nr 282/Cut/08/JGG. 

189. Decyzja nr 129/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 123 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do postępowania  
nr 35/Cut/09/JC/FZ. 

190. Decyzja nr 130/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 37/Cir/09/RJ/FZ. 

191. Decyzja nr 131/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
powołania zespołu do opracowania projektu 
zarządzenia w sprawie metod i form wyko-
nywania zadań przez policjantów pełniących 
służbę na stokach narciarskich. 

192. Decyzja nr 133/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji do oceny przydatności do 
dalszego użytkowania składników majątku 
Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura 
Śledczego Komendy Głównej Policji nabytych 
ze środków funduszu operacyjnego Policji. 

193. Decyzja nr 134/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
powołania Komisji do odbioru przedmiotu za-
mówienia. 

194. Decyzja nr 137/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej. 

195. Decyzja nr 138/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 44/Cut/09/EMi. 

196. Decyzja nr 139/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 42/BŁiI/09/AS/FA. 

197. Decyzja nr 140/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 43/Cut/09/UM. 

198. Decyzja nr 141z/2009 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie 
powołania grupy operacyjno-procesowej. 

199. Decyzja nr 142/2009 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 38/Ckt/09/RJ/Fz. 
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