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101 
ZARZĄDZENIE NR 980 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 30 września 2008 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia  
amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy  

i inne substancje psychotropowe 
 

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 
W zarządzeniu nr 1159 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 21 października 2005 r. w sprawie 
postępowania policjantów w przypadkach ujawnie-
nia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mo-
gących zawierać pochodne amfetaminy i inne sub-
stancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 
118) wprowadza się następujące zmiany: 
1)  w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
                                                 
1) Zmiany 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 oraz z 2008 r. Nr 86, 
poz. 521.  

„2. W przypadku przejęcia amfetaminy, BMK 
lub tabletek w wyniku czynności dochodzenio-
wo-śledczych wykonywanych na podstawie art. 
303, 308 lub 325b Kodeksu postępowania kar-
nego albo czynności administracyjno-porządko-
wych wykonywanych na podstawie art. 54 Ko-
deksu postępowania w sprawach o wykrocze-
nia, czynności przewidziane w niniejszym zarzą-
dzeniu należy wykonywać z uwzględnieniem: 
1) trybu postępowania określonego w art. 193  

i 194 Kodeksu postępowania karnego; 
2) przepisów zarządzenia nr 2 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r.  
w sprawie wprowadzenia do użytku służbo-
wego instrukcji postępowania z dowodami 
rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań 
w laboratoriach kryminalistycznych Policji 
oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych 
badań, zmienionego zarządzeniem nr 840 
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Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 
2004 r. (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 71). 

3. Zakres badań laboratoryjnych zleconych  
w przypadku, o którym mowa w ust. 2, powi-
nien obejmować, poza profilowaniem, inne usta-
lenia uznane za istotne w prowadzonym postę-
powaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o 
wykroczenie.”; 

2)  § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4.1. Policjant, prowadzący czynności służ-
bowe, w toku których ujawniono i przejęto lub 
zatrzymano amfetaminę, BMK lub tabletki, nie-
zwłocznie pobiera próbkę określoną w § 3 ust. 
3 i przesyła do właściwego miejscowo laborato-
rium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej 
Policji, zwanego dalej „LK KWP”, w celu prze-
prowadzenia: 
1) wstępnych badań identyfikacyjnych ograni-

czonych do ustalenia, czy przesłana próbka 
zawiera amfetaminę, BMK, pochodne amfe-
taminy lub inne substancje psychotropowe  
– w przypadku próbki substancji przejętej  
w wyniku czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych; 

2) badań określonych w postanowieniu o do-
puszczeniu dowodu z opinii biegłego − w 
przypadku próbki substancji zatrzymanej po 
wydaniu lub znalezieniu w wyniku czynności 
dochodzeniowo-śledczych lub administracyj-
no-porządkowych. 

2. Próbkę przekazuje się do LK KWP wraz z na-
stępującą dokumentacją: 
1) wnioskiem o dokonanie badań identyfikacyj-

nych i profilowania substancji”, zwanym dalej 
„wnioskiem” – w przypadku przejęcia w wy-
niku czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

2) postanowieniem o dopuszczeniu dowodu  
z opinii biegłego, wydanym na podstawie art. 

194 Kodeksu postępowania karnego – w 
przypadku zatrzymania w wyniku czynności 
dochodzeniowo-śledczych lub administracyj-
no-porządkowych. 

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do za-
rządzenia.”; 

3)  § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6.1. Właściwe miejscowo LK KWP: 
1) w przypadku pozytywnego wyniku wstęp-

nych badań identyfikacyjnych – przesyła 
próbkę wraz z wnioskiem lub postanowie-
niem, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, do 
Centralnego Laboratorium Kryminalistyczne-
go Komendy Głównej Policji, zwanego dalej 
„CLK KGP”; 

2) w przypadku negatywnego wyniku wstęp-
nych badań identyfikacyjnych – sporządza in-
formację o wynikach badań identyfikacyjnych 
i profilowania amfetaminy, fenyloacetonu, 
tabletek zawierających substancje psycho-
tropowe, zwaną dalej „informacją o bada-
niu”, oraz zwraca próbkę do komórki organi-
zacyjnej Policji, wnioskującej o badania i pro-
filowanie, a także przesyła kopię informacji  
o badaniu do CBŚ KGP. 

2. Wzór informacji o badaniu określa załącznik 
nr 3 do zarządzenia.”. 

 
§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia podpisania. 
 
 
 

Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk
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102 
ZARZĄDZENIE NR 1031 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 14 października 2008 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 
następuje: 

 
§ 1 

W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad organizacji i zakresu działania ko-
mend, komisariatów i innych jednostek organiza-
cyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 oraz 
z 2008 r. Nr 9, poz. 54 i Nr 11, poz. 62) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) użyte w zarządzeniu, w różnym przypadku, 

wyrazy „na obszarach wodnych” zastępuje się 
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 
„na wodach i obszarach przywodnych”; 

2) w § 14 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1) w KGP − jako: biuro (laboratorium, gabinet, 

oddział, sztab), zarząd, wydział (redakcja), 
sekcję, referat, ogniwo, kancelarię, zespół, 
podzespół i stanowisko samodzielne; 

2) w komendzie wojewódzkiej Policji − jako: wy-
dział (laboratorium, sztab), sekcję, izbę dziec-
ka, referat, ogniwo, orkiestrę, sekcję mu-
zyczną, kancelarię, oddział kancelarii, zespół, 
podzespół i stanowisko samodzielne;”; 

3) § 15 otrzymuje brzmienie: 
„§ 15.1. Określa się normatyw etatowy jedno- 

stki Policji: 
1) komisariatu i komisariatu specjalistyczne-

go Policji    − 15; 
2) oddziału prewencji Policji          − 240; 
3) samodzielnego pododdziału prewencji Po-

licji             − 115; 
4) samodzielnego pododdziału antyterrory-

stycznego Policji   − 44. 
2. Określa się normatyw etatowy komórki:  

1) wydziału (laboratorium, sztabu), rektoratu
     − 10; 

2) sekcji: 
a) w KGP, komendzie wojewódzkiej Poli-

cji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, 
szkole policyjnej i samodzielnym podod-
dziale antyterrorystycznym Policji    − 6, 

 
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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, 
poz. 1065. 

b) w komendzie powiatowej Policji, komisa-
riacie i komisariacie specjalistycznym Po-
licji, o którym mowa w § 14 ust. 3  − 10; 

3) referatu: w KGP, komendzie wojewódz-
kiej Policji, komendzie powiatowej Policji, 
komisariacie i komisariacie specjalistycz-
nym Policji, Wyższej Szkole Policji w 
Szczytnie i szkole policyjnej    − 8; 

4) ogniwa: w KGP, komendzie wojewódzkiej 
Policji, komendzie powiatowej Policji, ko-
misariacie i komisariacie specjalistycznym 
Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 
i szkole policyjnej                             − 6; 

5) zespołu i załogi     − 2.  
3. Komórkę można tworzyć, jeżeli liczba stano-

wisk policyjnych wynosi dla: 
1) kompanii podzielonej na plutony − 40 - 120; 
2) plutonu podzielonego na drużyny − 13 - 39; 
3) drużyny         − 4 - 12; 
4) posterunku Policji     − 5; 
5) rewiru dzielnicowych     − 3. 

4. Nie określa się normatywu etatowego jedno-
stek Policji innych niż wymienione w ust. 1 
oraz komórek: 
1) w KGP − biura (laboratorium, gabinetu, 

oddziału, sztabu), zarządu, kancelarii i 
podzespołu; 

2) w komendzie wojewódzkiej Policji − izby 
dziecka, orkiestry, sekcji muzycznej, kan-
celarii, oddziału kancelarii i podzespołu; 

3) w komendzie powiatowej Policji − izby 
dziecka, kancelarii i podzespołu; 

4) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie − 
kancelarii; 

5) w szkole policyjnej − zakładu, studium, 
wydziału realizującego zadania o charakte-
rze dydaktyczno-wychowawczym, biblio-
teki i kancelarii. 

5. Komórkę nie spełniającą normatywu etato-
wego, o którym mowa w ust. 2 lub o mniej-
szej liczbie stanowisk policyjnych, niż okre-
ślona w ust. 3, można tworzyć: 
1) w KGP oraz jednostkach Policji wymienio-

nych w § 8 pkt 2 i 3, z wyłączeniem 
ośrodka szkolenia Policji − za zgodą Ko-
mendanta Głównego Policji; 

2) w jednostkach Policji wymienionych w § 9 
oraz § 10 pkt 1 i 2 − za zgodą komendan-
ta wojewódzkiego Policji.”; 

4) w § 19: 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, do-
chodzeniowo-śledcza, przestępstw nie-
wykrytych, nadzoru, nadzoru nad postę-
powaniami przygotowawczymi, techniki 
operacyjnej, obserwacji, wywiadu krymi-
nalnego, analizy kryminalnej, rozpoznania 
i werbunków, werbunkowa, systemu 
meldunku informacyjnego, obsługi infor-
macyjnej, laboratorium kryminalistyczne, 
techniki kryminalistycznej, biologii, che-
mii, daktyloskopii, automatycznej identy-
fikacji daktyloskopijnej, mechanoskopii, 
elektrotechniki i elektroniki, badań doku-
mentów, broni, balistyki, traseologii, ge-
netyki, antroposkopii, technik audiowizu-
alnych, fonoskopii, medycyny sądowej, 
fotografii, osmologii, przewodników psów 
specjalnych, poszukiwań i identyfikacji 
osób, statystyki przestępczości, magazyn 
dowodów rzeczowych, międzynarodowej 
współpracy Policji, wspólny punkt kontak-
towy;”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Komórkę o nazwie „przestępstw niewy-

krytych” tworzy się wyłącznie jako zespół 
w komórce o nazwie „kryminalna” lub 
„dochodzeniowo-śledcza” w komendzie 
wojewódzkiej Policji.”; 

5) w § 20: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W służbie prewencyjnej Policji oraz służ-
bie Lotnictwo Policji, z zastrzeżeniem § 18, 
komórki noszą nazwy: prewencji, prewencji 
kryminalnej, profilaktyki społecznej, współ-
pracy z samorządami, wykroczeń, wywia-
dowcza, patrolowa, interwencyjna lub patro-
lowo-interwencyjna, sztab Policji, stanowisko 
kierowania, zintegrowane stanowisko kiero-
wania, dyżurnych, organizacji służby, zarzą-
dzania kryzysowego, spraw obronnych, ope-
racyjna, operacji policyjnych, negocjacji poli-
cyjnych, antyterrorystyczna, minersko-piro-
techniczna, zabezpieczenia lotniska, ruchu 
drogowego, kontroli ruchu drogowego, ob-
sługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ru-
chu drogowym, zabezpieczenia autostrad, 
dzielnicowych, konwojowa, policji sądowej, 
ochronna, nieletnich i patologii, izba dziecka, 
przewodników psów służbowych, prewencji 
na wodach i terenach przywodnych, lotnic-
twa Policji, pilotów, techniczna, obsługi 
technicznej, konna, postępowań w sprawach 
cudzoziemców, strzeżony ośrodek dla cudzo-
ziemców, pomieszczenie dla osób zatrzyma-
nych, areszt w celu wydalenia, postępowań 
administracyjnych, pozwoleń na broń, ochro-
ny osób i mienia, specjalistycznych uzbrojo-
nych formacji ochronnych, ochrony placówek 
dyplomatycznych, prasowo-informacyjna.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Komórkę o nazwie „prasowo-informa-
cyjna” tworzy się wyłącznie jako stanowisko 
samodzielne w: 
1) komendzie powiatowej Policji; 
2) komendzie rejonowej Policji; 
3) komendzie miejskiej Policji mającej siedzi-

bę w mieście niebędącym miastem wo-
jewódzkim, a także w mieście, które nie 
było takim miastem przed 1 stycznia 
1999 r.”;  

6) w § 21: 
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kontroli, kontroli ogólnopolicyjnej, audytu 
i analiz, skarg i wniosków, prawna, kadr, 
spraw osobowych, doboru, rezerwy ka-
drowej, dyscyplinarna, szkolenia, dosko-
nalenia zawodowego, organizacji Policji 
lub organizacyjno-etatowa, mobilizacyjna, 
zarządzania jakością, ewidencji, prezydial-
na, rektorat, komunikacji społecznej, pra-
sowa, komunikacji wewnętrznej, psycho-
logów, psychologii zarządzania zasobami 
ludzkimi, opieki psychologicznej i psycho-
edukacji, psychologii policyjnej stosowa-
nej, audytu wewnętrznego, finansów, 
kontroli finansowej, kontroli finansowo- 
-gospodarczej, budżetu, wydatków oso-
bowych, wydatków rzeczowych, księgo-
wości, inwentaryzacji, kwatermistrzow-
ska, zaopatrzenia, gospodarki materiało-
wo-technicznej, administracyjno-gospodar-
cza, transportu, inwestycji, remontów, 
nieruchomości, zamówień publicznych, in-
tegracji europejskiej i kontaktów między-
narodowych, funduszy pomocowych, 
uzbrojenia, techniki specjalnej, eksploata-
cji, łączności, informatyki, administrato-
rów, wsparcia merytorycznego i techno-
logii, obsługi systemów informacyjnych, 
teleinformatyki, telekomunikacji, radioko-
munikacji, wsparcia technicznego, poczty 
specjalnej, pomocniczych węzłów telein-
formatyki, bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, ochrony pracy, ochrony przeciwpoża-
rowej, wspomagająca, ogólna, mieszka-
niowa, socjalna, medycyny pracy, zabez-
pieczenia medycznego, medyczna, ambu-
latorium, sportowo-szkoleniowa, ochrony 
informacji niejawnych, postępowań spraw-
dzających, tajna, jawna, obsługi kancela-
ryjnej, archiwum, składnica akt, centralna 
składnica uzbrojenia, składnica munduro-
wa, upowszechniania kultury, orkiestra 
reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, 
instrumentów drewnianych, instrumentów 
blaszanych, instrumentów perkusyj-
nych;”, 
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b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Komórkę o nazwie „kontroli ogólnopoli-
cyjnej”, „kontroli finansowo-gospodarczej”, 
„audytu i analiz”, „ochrony pracy” tworzy 
się wyłącznie jako komórki niższego szcze-
bla w komórce o nazwie „kontroli” w ko-
mendzie wojewódzkiej Policji.”, 

c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 
„10a. Komórkę o nazwie „szkolenia” można 
tworzyć jako komórkę niższego szczebla  
w komórce o nazwie „szkolenia i doskonale-
nia zawodowego” w komendzie wojewódz-
kiej Policji.”, 

d) po ust. 17 dodaje się ust. 18 - 20 w brzmie-
niu: 
„18. Komórkę o nazwie „mobilizacyjna” two-
rzy się wyłącznie jako komórkę niższego 
szczebla w komórce o nazwie „kadr i szko-
lenia”. 
19. Komórkę o nazwie „komunikacji społecz-
nej” tworzy się wyłącznie w komendzie wo-
jewódzkiej Policji oraz w komendzie miejskiej 
Policji mającej siedzibę w innym mieście, niż 
wymienione w § 20 ust. 7 pkt 3.  
20. Komórkę o nazwie „komunikacji we-
wnętrznej” tworzy się wyłącznie jako komór-
kę niższego szczebla w komórce o nazwie 
„komunikacji społecznej” lub „prasowa” w 
komendzie wojewódzkiej Policji.”; 

7) w § 29 w ust. 1 w pkt 32 lit. t otrzymuje 
brzmienie: 
„t) zapewnienie obsługi prasowej oraz organi-

zowanie kontaktów komendanta wojewódz-
kiego Policji z mediami, a także wykonywa-
nie zadań w zakresie komunikacji wewnętrz-
nej,”; 

8) § 30 otrzymuje brzmienie: 
„§ 30. 1. Do zakresu działania komendy powia-
towej Policji należy w szczególności: 
1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu  

z organami samorządu terytorialnego oraz or-
ganizacjami i instytucjami pozarządowymi, 
programów prewencyjnych ukierunkowanych 
na: 
a) zapewnienie osobom zamieszkałym na 

obszarze powiatu bezpieczeństwa i po-
rządku w miejscach publicznych, 

b) zwalczanie przestępczości, 
c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zja-

wisk patologii społecznej, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży, 

d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sy-
gnalizowania lub zgłaszania Policji o zda-
rzeniach i sytuacjach zagrażających bez-
pieczeństwu ludzi i mienia albo porządko-
wi publicznemu, a także stworzenie wa-
runków umożliwiających natychmiastową 
reakcję Policji na takie sygnały lub zgło-
szenia, 

e) organizowanie, koordynowanie i wyko-
nywanie czynności patrolowych, inter-
wencyjnych oraz ochronnych, 

f) edukacja mieszkańców w zakresie uwa-
runkowań dotyczących utrzymywania po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
aktywnego udziału w przedsięwzięciach 
profilaktycznych podejmowanych na ob-
szarze powiatu, 

g) kreowanie w społecznościach lokalnych 
pozytywnego wizerunku Policji oraz po-
dejmowanych przez Policję działań na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; 

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoz-
nawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu 
ujawniania przestępstw i sprawnego wykry-
wania ich sprawców, współdziałając w tym 
zakresie z innymi jednostkami Policji; 

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań 
osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i 
zwłok, współdziałanie w tym zakresie z in-
nymi jednostkami Policji, organami admini-
stracji publicznej i organizacjami społecznymi; 

4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoz-
nawczych i dochodzeniowo-śledczych po-
dejmowanych przez jednostki Policji nadzo-
rowane przez komendanta powiatowego Po-
licji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia; 

5) realizowanie czynności w zakresie technicz-
nej obsługi miejsc zdarzeń;  

6) organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola 
działań Policji w zakresie pełnienia służby 
przez policjantów służby prewencyjnej; 

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowa-
nie funkcjonowania służb dyżurnych w jed-
nostkach Policji nadzorowanych przez ko-
mendanta powiatowego Policji; 

8) planowanie i organizacja działań własnych 
związanych z realizacją zadań w zakresie za-
pewnienia porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego podczas organizowanych zgroma-
dzeń publicznych, imprez masowych i prote-
stów społecznych; 

9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kon-
trola działań Policji w zakresie zapobiegania i 
zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na 
obszarze powiatu w tym zakresie z organami 
ochrony prawnej, administracji publicznej 
oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie 
lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i 
ścigania sprawców wykroczeń; 

10) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku 
publicznego w komunikacji publicznej oraz na 
wodach i obszarach przywodnych; 

11) wykonywanie czynności zapewniających bez-
pieczeństwo i porządek w ruchu na drogach 
publicznych przez kierowanie tym ruchem 
oraz jego kontrolowanie; 
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12) realizowanie zadań związanych z likwidacją 
skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpie-
czeniem procesowym śladów i dowodów; 

13) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, określanie 
tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej 
polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ru-
chu drogowym; 

14) edukacja mieszkańców, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, 
w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, 
wód i terenów przywodnych oraz przeciw-
działania zagrożeniom w ruchu drogowym, na 
wodach i na tych terenach; 

15) zapewnienie właściwych warunków opieki 
nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziec-
ka oraz realizacja programów wychowaw-
czych; 

16) zapewnienie właściwych warunków pobytu 
w aresztach w celu wydalenia oraz pomiesz-
czeniach dla osób zatrzymanych; 

17) realizowanie doprowadzeń osób oraz współ-
działanie w tym zakresie z właściwymi ko-
mórkami organizacyjnymi KGP, komendą wo-
jewódzką Policji oraz jednostkami Policji nad-
zorowanymi przez komendanta powiatowego 
Policji; 

18) współdziałanie w zakresie zapobiegania  
i zwalczania przestępczości z funkcjonujący-
mi na obszarze powiatu organami ochrony 
prawnej, a także współdziałanie w zakresie 
profilaktyki wychowawczej i edukacji z orga-
nami administracji publicznej, organizacjami 
społecznymi oraz mediami; 

19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz 
rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawisk patolo-
gicznych dotyczących dzieci i młodzieży; 

20) ocenianie funkcjonowania jednostek Policji 
nadzorowanych przez komendanta powiato-
wego Policji; 

21) podejmowanie działań w ramach realizacji 
umów i porozumień międzynarodowych  
w zakresie zwalczania przestępczości, mię-
dzynarodowej współpracy policyjnej oraz 
uczestnictwa w międzynarodowych organi-
zacjach policyjnych; 

22) planowanie i organizacja działań własnych 
oraz koordynacja działań jednostek Policji 
nadzorowanych przez komendanta powiato-
wego Policji w warunkach katastrof natural-
nych i awarii technicznych, a także przygo-
towania do wykonywania zadań w warun-
kach konstytucyjnie określonych stanów 
nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie 
z innymi podmiotami systemu bezpieczeń-
stwa państwa; 

23) prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawach określonych w ustawach oraz 
rejestracja broni pneumatycznej; 

24) zapewnienie obsługi prasowej oraz organizo-
wanie kontaktów komendanta powiatowego 
Policji z mediami, a także wykonywanie za-
dań w zakresie komunikacji wewnętrznej; 

25) realizowanie zadań służby wspomagającej Po-
licji na obszarze powiatu przez: 
a) zapewnianie pomocy prawnej komendan-

towi powiatowemu Policji, 
b) przeprowadzanie czynności z zakresu po-

stępowania kwalifikacyjnego dla kandyda-
tów do służby w Policji w trybie i na za-
sadach określonych w przepisach w spra-
wie postępowania kwalifikacyjnego do 
służby w Policji, 

c) wykonywanie zadań w zakresie spraw 
osobowych policjantów i pracowników 
oraz ich szkolenia i doskonalenia zawo-
dowego, 

d) doskonalenie struktury organizacyjnej ko-
mendy powiatowej Policji oraz jednostek 
Policji nadzorowanych przez komendanta 
powiatowego Policji przez monitorowanie 
i ocenę zastosowanych rozwiązań organi-
zacyjnych, analizowanie i opiniowanie 
propozycji dotyczących zmian struktural-
nych, 

e) opracowywanie projektów decyzji admini-
stracyjnych komendanta powiatowego 
Policji oraz innych rozstrzygnięć w spra-
wach określonych odrębnymi przepisami, 

f) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki 
finansowej w ramach określonych przez 
dysponenta środków budżetu państwa, 

g) eksploatowanie policyjnego systemu łącz-
ności i informatyki, w tym poczty specjal-
nej, oraz realizację usług telekomunikacyj-
nych, pocztowych i informatycznych dla 
organów zespolonej administracji rządo-
wej na podstawie odpowiednich porozu-
mień, 

h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie  
w komendzie powiatowej Policji oraz jed-
nostkach Policji nadzorowanych przez 
komendanta powiatowego Policji łączno-
ści i informatyki oraz koordynowanie tych 
systemów we współpracy z właściwą 
komórką komendy wojewódzkiej Policji, 

i) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia lo-
gistycznego i technicznego na potrzeby 
komendy powiatowej Policji oraz jedno-
stek Policji nadzorowanych przez komen-
danta powiatowego Policji, 

j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej 
oraz bieżącej eksploatacji i konserwacji 
obiektów, środków transportu i wyposa-
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żenia technicznego, a także realizowanie 
zadań w zakresie spraw socjalnych, 

k) zapewnienie wykonywania zadań z zakre-
su ochrony informacji niejawnych oraz 
danych osobowych w porozumieniu  
z właściwą komórką organizacyjną ko-
mendy wojewódzkiej Policji, 

l) wykonywanie zadań inspektora bezpie-
czeństwa teleinformatycznego komendy 
powiatowej Policji w porozumieniu z wła-
ściwą komórką organizacyjną komendy 
wojewódzkiej Policji, 

m) gromadzenie, opracowywanie, zabezpie-
czanie i udostępnianie zasobów archiwal-
nych komendy powiatowej, 

n) wykonywanie zadań w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny służby i pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz problematyki me-
dycyny pracy, 

o) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz zała-
twianie skarg i wniosków. 

2. Obsługę prasową oraz organizowanie kontak-
tów komendanta miejskiego Policji kierujące-
go jednostką Policji mającą siedzibę w mie-
ście wojewódzkim z mediami zapewnia ko-
mórka właściwa w sprawach komunikacji 
społecznej albo komórka prasowa  komendy 
wojewódzkiej Policji.”;  

9) w § 32 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji  

w doskonaleniu zawodowym organizowanym 
i prowadzonym przez Wyższą Szkołę Policji  
w Szczytnie dla policjantów jednostek Policji 
mogą uczestniczyć, w tym także odpłatnie, 
przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych 
realizujących zadania z zakresu ochrony bez-
pieczeństwa i porządku publicznego na pod-
stawie pisemnego porozumienia zawartego 
między Komendantem-rektorem a zaintere-
sowanym podmiotem.”; 

10) w § 33 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji  

w doskonaleniu zawodowym organizowanym 
i prowadzonym przez szkołę policyjną dla po-
licjantów jednostek Policji mogą uczestni-
czyć, w tym także odpłatnie, przedstawiciele 

podmiotów pozapolicyjnych realizujących za-
dania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na podstawie pisemnego 
porozumienia zawartego między komendan-
tem szkoły a zainteresowanym podmiotem.”; 

11) w załączniku nr 1 pod wzorem karty opisu 
stanowiska pracy w pkt 3 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) dla którego karta opisu stanowiska pracy 

została wprowadzona decyzją kierownika 
jednostki Policji, a w KGP decyzją dyrektora 
biura, podpisuje kierownik komórki bezpo-
średnio podległej temu kierownikowi lub dy-
rektorowi, a w zarządzie kierownik komórki 
bezpośrednio podległej naczelnikowi zarządu.”. 

 
§ 2 

Komendanci Policji właściwi do dokonania 
zmian w etatach jednostek Policji dostosują struk-
tury organizacyjne jednostek do wymogów okre-
ślonych w zarządzeniu oraz dokonają zmian w ich 
etatach w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.,  
z wyjątkiem: 
1) w zakresie utworzenia komórki o nazwie „pra-

sowo-informacyjna” − komendanci dokonają 
tych zmian niezwłocznie, z mocą od dnia  
1 października 2008 r.; 

2) w zakresie utworzenia komórek o nazwie: „ko-
munikacji społecznej”, „prasowa”, i „komunika-
cji wewnętrznej” − komendanci dokonają tych 
zmian w terminie do dnia 31 października 2008 r. 

 
§ 3 

Rozkazy wydane przed wejściem w życie zarzą-
dzenia zachowują moc. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia, z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie 
z mocą od dnia 1 października 2008 r. 
 
 

Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 
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103 
DECYZJA NR 639 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 8 października 2008 r. 

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjlistycznego  
dla rzeczników dyscyplinarnych  

 
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz 
doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, 
poz. 877 i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co 
następuje:  

 
§ 1 

W decyzji nr 849 Komendanta Głównego Policji  
z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu 
kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscypli-

narnych (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 169) załącznik 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej decyzji. 

 
§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

wz. Pierwszy Zastępca 
Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk

 
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału In-

formacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 
 
 
 
 
 
 

Wykaz aktów prawnych  
Komendanta Głównego Policji,  

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym 
Komendy Głównej Policji nr 17 

 
1. Zarządzenie nr 958/2008 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 19 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

2. Zarządzenie nr 959/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 19 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

3. Zarządzenie nr 960/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

4. Zarządzenie nr 961/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

5. Zarządzenie nr 962/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-

riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

6. Zarządzenie nr 963/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

7. Zarządzenie nr 964/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

8. Zarządzenie nr 965/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

9. Zarządzenie nr 966/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

10. Zarządzenie nr 967/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

11. Zarządzenie nr 968/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
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sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

12. Zarządzenie nr 969/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

13. Zarządzenie nr 970/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

14. Zarządzenie nr 971/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

15. Zarządzenie nr 972/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

16. Zarządzenie nr 973/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

17. Zarządzenie nr 974/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

18. Zarządzenie nr 975/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

19. Zarządzenie nr 976/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

20. Zarządzenie nr 977/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 24 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

21. Zarządzenie nr 978/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 25 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

22. Zarządzenie nr 979pf/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 września 2008 r. zmie-
niające zarządzenie w sprawie szczegółowego 
sposobu stosowania przez Policję operacji spe-
cjalnych z wykorzystaniem policjantów pod 
przykryciem. 

23. Zarządzenie nr 981/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

24. Zarządzenie nr 982/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

25. Zarządzenie nr 983/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 września 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

26. Zarządzenie nr 984/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

27. Zarządzenie nr 985/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

28. Zarządzenie nr 986/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

29. Zarządzenie nr 987/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

30. Zarządzenie nr 988/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

31. Zarządzenie nr 989/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

32. Zarządzenie nr 990/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

33. Zarządzenie nr 991/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

34. Zarządzenie nr 992/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
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riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

35. Zarządzenie nr 993/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

36. Zarządzenie nr 994/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

37. Zarządzenie nr 995/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

38. Zarządzenie nr 996/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

39. Zarządzenie nr 997/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

40. Zarządzenie nr 998/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

41. Zarządzenie nr 999/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 2 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

42. Zarządzenie nr 1000/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

43. Zarządzenie nr 1001/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

44. Zarządzenie nr 1002/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

45. Zarządzenie nr 1003/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

46. Zarządzenie nr 1004/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 

sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

47. Zarządzenie nr 1005/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

48. Zarządzenie nr 1006/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

49. Zarządzenie nr 1007/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

50. Zarządzenie nr 1008/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

51. Zarządzenie nr 1009/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

52. Zarządzenie nr 1010/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

53. Zarządzenie nr 1011/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

54. Zarządzenie nr 1012/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 7 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

55. Zarządzenie nr 1013/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

56. Zarządzenie nr 1014/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

57. Zarządzenie nr 1015/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 
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58. Zarządzenie nr 1016/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

59. Zarządzenie nr 1017/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

60. Zarządzenie nr 1018/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

61. Zarządzenie nr 1019/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

62. Zarządzenie nr 1020/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

63. Zarządzenie nr 1021/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

64. Zarządzenie nr 1022/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

65. Zarządzenie nr 1023/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

66. Zarządzenie nr 1024/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

67. Zarządzenie nr 1025/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

68. Zarządzenie nr 1026/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

69. Zarządzenie nr 1027/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-

riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

70. Zarządzenie nr 1028/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

71. Zarządzenie nr 1029/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

72. Zarządzenie nr 1030/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

73. Zarządzenie nr 1032/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

74. Zarządzenie nr 1033/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

75. Zarządzenie nr 1034/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

76. Zarządzenie nr 1035/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

77. Zarządzenie nr 1036/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

78. Zarządzenie nr 1037/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

79. Zarządzenie nr 1038/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

80. Zarządzenie nr 1039/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

81. Zarządzenie nr 1040/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
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sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

82. Zarządzenie nr 1041/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

83. Zarządzenie nr 1042/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

84. Zarządzenie nr 1043/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

85. Zarządzenie nr 1044/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

86. Zarządzenie nr 1045/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

87. Zarządzenie nr 1046/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

88. Zarządzenie nr 1047/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

89. Zarządzenie nr 1048/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

90. Zarządzenie nr 1049/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

91. Zarządzenie nr 1050/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

92. Zarządzenie nr 1051/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

93. Zarządzenie nr 1052/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

94. Zarządzenie nr 1053/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

95. Zarządzenie nr 1054/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej 

96. Zarządzenie nr 1055/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

97. Zarządzenie nr 1056/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

98. Zarządzenie nr 1057/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

99. Zarządzenie nr 1058/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

100. Zarządzenie nr 1059/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

101. Zarządzenie nr 1060/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

102. Zarządzenie nr 1061/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

103. Zarządzenie nr 1062/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

104. Zarządzenie nr 1063/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
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riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

105. Zarządzenie nr 1064/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

106. Zarządzenie nr 1065/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

107. Zarządzenie nr 1066/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

108. Zarządzenie nr 1067/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

109. Zarządzenie nr 1068/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 20 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

110. Decyzja nr 597/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 197/Cut/08/TP.  

111. Decyzja nr 598/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 19 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 193/Cut/08/BB. 

112. Decyzja nr 599/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 19 września 2008 r. w sprawie 
powołania  komisji przetargowej do postępo-
wania nr 192/Ctr/08/JM. 

113. Decyzja nr 600/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 194/BŁiI/08/MK. 

114. Decyzja nr 601/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 196/Cut/08/EM. 

115. Decyzja nr 602/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 września 2008 r. w sprawie 
powołania grupy operacyjno-procesowej. 

116. Decyzja nr 603/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 września 2008 r. dotyczy 
zmiany Decyzji nr 572 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do postępowania nr 
183/Cut/08/AS. 

117. Decyzja nr 604/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 200/BŁiI/08/MF. 

118. Decyzja nr 605/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 203/BŁiI/08/EM. 

119. Decyzja nr 606/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 195/Cut/08/MS. 

120. Decyzja nr 607/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 202/BŁiI/08/BB. 

121. Decyzja nr 608/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 584/08 w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr 
187/Cut/08/SJ. 

122. Decyzja nr 609/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 205/BŁiI/08/JG. 

123. Decyzja nr 610/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 września 2008 r. w sprawie 
powołania zespołu do opracowania projektu 
nowych rozwiązań w zakresie czasu służby po-
licjantów oraz uposażenia i rekompensaty  
z tym związanych. 

124. Decyzja nr 611/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 września 2008 r. w sprawie 
upoważnienia do wydawania zaświadczeń i 
udzielania informacji o wpisach w ewidencji 
kierowców naruszających przepisy ruchu dro-
gowego prowadzonej przez Komendanta 
Głównego Policji. 

125. Decyzja nr 612/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
trybu i terminu zwrotu przez Gospodarstwo 
Pomocnicze „Karat” do Komendy Głównej Po-
licji niektórych składników majątkowych. 

126. Decyzja nr 613/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 26 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 146/BŁiI/08/MT. 

127. Decyzja nr 614/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 198/Cut/08/JC. 

128. Decyzja nr 615/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 201/BŁiI/08/KD. 

129. Decyzja nr 616/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 599 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do postępowania nr 
192/Ctr/08/BB. 

130. Decyzja nr 617/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
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powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 206/Ckt/08/JG. 

131. Decyzja nr 618/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 204/BŁiI/08/MK. 

132. Decyzja nr 619/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 1 października 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 442/08 w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr 
130/Cut/08/MK. 

133. Decyzja nr 620/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 1 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 208/Ctr/08/JC. 

134. Decyzja nr 621/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie 
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w Ma-
gazynie Techniki i Magazynie Warsztatu Na-
praw Sprzętu Policyjnego Sekcji Magazynów 
Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji. 

135. Decyzja nr 622/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie 
upoważnienia nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka 
do załatwiania w imieniu Komendanta Główne-
go Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w 
pełnym zakresie. 

136. Decyzja nr 623/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 października 2008 r. w sprawie 
powołania w Komendzie Głównej Policji zespo-
łu do przeprowadzenia likwidacji w siedzibie 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Buka-
reszcie stanowiska oficera łącznikowego pol-
skiej Policji w Rumunii. 

137. Decyzja nr 624/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 2 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 209/Ckt/08/JG. 

138. Decyzja nr 625/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 2 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 207/Ctr/08/RJ. 

139. Decyzja nr 626/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 2 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 212/Cut/08/EM. 

140. Decyzja nr 627/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 2 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 211/Cut/08/KD. 

141. Decyzja nr 628/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 2 października 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 613/08 w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr 
146/BŁiI/08/MT. 

142. Decyzja nr 629/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 600/08 w sprawie powoła-

nia komisji przetargowej do postępowania nr 
194/BŁiI/08/MK. 

143. Decyzja nr 630/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 października 2008 r. w sprawie 
zmian w składzie komisji przetargowej do po-
stępowania nr 148/Cmt/08/EMi. 

144. Decyzja nr 631/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 210/Cut/08/JC. 

145. Decyzja nr 632/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 października 2008 r. zmieniają-
ca decyzję w sprawie powołania Komisji Bez-
pieczeństwa i Higieny Pracy w Komendzie 
Głównej Policji. 

146. Decyzja nr 633/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 października 2008 r. w sprawie 
powołania zespołu audytorów do przeprowa-
dzenia audytu realizacji wartości mierników 
oceny efektywności pracy Policji w Komendzie 
Rejonowej Policji Warszawa VII oraz Komen-
dzie Powiatowej Policji w Wołominie. 

147. Decyzja nr 634/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 października 2008 r. zmieniają-
ca decyzję w sprawie powołania zespołu do 
uszczegółowienia koncepcji dotyczącej funk-
cjonowania laboratoriów kryminalistycznych 
Policji. 

148. Decyzja nr 635/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 218/Cut/08/EM. 

149. Decyzja nr 636/2008 Komendanta głównego 
Policji z dnia 7 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 220/Ckt/08/BP. 

150. Decyzja nr 637/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 października 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 447/08 w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr 
129/Cmt/08/JM. 

151. Decyzja nr 638/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 219/Ckt/08/RJ. 

152. Decyzja nr 640/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 8 października 2008 r. w sprawie 
powołania zespołu do spraw świadczeń przy-
sługujących policjantom. 

153. Decyzja nr 641/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 8 października 2008 r. zmieniają-
ca decyzję w sprawie udzielenia pełnomoc-
nictw do zawierania umów i porozumień w 
imieniu Komendanta Głównego Policji oraz try-
bu postępowania w tych sprawach. 

154. Decyzja nr 642/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępowa-
nia nr 225/Cut/08/TP. 
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155. Decyzja nr 643/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 221/Ckt/08/EM. 

156. Decyzja nr 644/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 października 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 222/Ckt/08/EM. 

157. Decyzja nr 645/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 227/Cut/08/MT. 

158. Decyzja nr 646/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 226/Cut/08/Msz. 

159. Decyzja nr 647/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 224/Ckt/08/EM. 

160. Decyzja nr 648/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 223/Ckt/08/EM. 

161. Decyzja nr 649/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 229/Ckt/08/RJ. 

162. Decyzja nr 650/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 228/Cmt/08/EJ. 

163. Decyzja nr 651/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 października 2008 r. w spra-
wie upoważnienia do zawierania umów o or-
ganizację i odbywanie studenckich praktyk 
zawodowych w Komendzie Głównej Policji. 

164. Decyzja nr 652/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 14 października 2008 r. w spra-
wie powołania zespołu do wyboru kandydata 
na stanowisko oficera łącznikowego Policji w 
Irlandii. 

165. Decyzja nr 653/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 15 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 230/Cir/08/JM. 

166. Decyzja nr 654/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 15 października 2008 r. w spra-

wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 231/Ckt/08/TP. 

167. Decyzja nr 655/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 646/08 w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 226/Cut/08/Msz. 

168. Decyzja nr 656/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 606/08 w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 195/Cut/08/Msz. 

169. Decyzja nr 657/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 233/BŁiI/08/AS. 

170. Decyzja nr 658/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 541/08 KGP  w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 163/Ckt/08/JG. 

171. Decyzja nr 659/2008 Komendanta Głównego 
Policji  z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 643/08 Komendanta 
Głównego Policji w sprawie powołania komisji 
przetargowej do postępowania nr 221/Ckt/08/ 
EM. 

172. Decyzja nr 660/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 647/08 KGP w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 224/Ckt/08/EM. 

173. Decyzja nr 661/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 644/08 KGP w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 222/Ckt/08/EM. 

174. Decyzja nr 662/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 648/08 KGP w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 223/Ckt/08/EM. 

175. Wytyczne nr 2pf/2008 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 października 2008 r. w 
sprawie stosowania przepisów dotyczących 
gospodarowania funduszem operacyjnym Poli-
cji w zakresie kwalifikowania i dokumentowa-
nia niektórych wydatków operacyjnych. 
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