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Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego
Komendy Głównej Policji
Rok 2008 (numery od 1 do 19, poz. od 1 do 118)
Warszawa, dnia 13 marca 2009 r.

A
Akta osobowe
Nr 2, poz. 17
Zmiana zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia
przez przełożonych dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem służbowym policjantów
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
Analitycy kryminalni
Nr 5, poz. 40
Kwalifikowanie policjantów na analityków kryminalnych w Policji
B
Broń
Nr 2, poz. 16
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez
policjantów
Nr 5, poz. 35
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji: pistoletów
maszynowych P 90, karabinków typu HK 416 oraz
strzelb Remington 870
(Patrz: uzbrojenie)
Nr 13, poz. 81
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez
policjantów
C

Dzielnicowi
Nr 16, poz. 96
Zmiana zarządzenia w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika
rewiru dzielnicowych
F
Finanse
Nr 4, poz. 29
Formy i metody planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)
Nr 5, poz. 33
Określenie zadań w zakresie opłat za użycie śmigłowców służby Lotnictwo Policji do celów służbowych
(Patrz: lotnictwo policyjne)
Nr 14, poz. 90
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2008 r.
(Patrz: obwieszczenie, uposażenie)

policjantów

Nr 18, poz. 107
Uchylenie decyzji w sprawie wskaźników finansowych na zakup materiałów biurowych w Komendzie Głównej Policji i podległych jednostkach
organizacyjnych
Fundusz świadczeń socjalnych

Nr 9, poz. 48
Metodyka wykonywania przez Policję czynności
administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców
(Patrz: wykrywanie wykroczeń)

Nr 14, poz. 87
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń
z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej
Policji
(Patrz: regulaminy)

D

I

Czynności administracyjno-porządkowe

Działalność archiwalna

Informacja

Nr 16, poz. 95
Metody i formy wykonywania zadań w zakresie
działalności archiwalnej w Policji
(Patrz: zadania Policji)

Nr 6, poz. 44
Prowadzenie centralnego zbioru informacji o osobach
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
(Patrz: służba)
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K
Komendy, komisariaty i inne jednostki Policji
Nr 3, poz. 21
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(Patrz: statut)
Nr 4, poz. 29
Formy i metody planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji
(Patrz: finanse)

Korespondencja
Nr 11, poz. 65
Nadanie komórkom organizacyjnym Komendy
Głównej Policji oznaczeń literowych do stosowania
w korespondencji
Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych
Nr 2, poz. 19
Zadania centralnego organu technicznego KSI powierzonych do realizacji Krajowemu Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

Nr 8, poz. 47
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)

Nr 10, poz. 57
Funkcjonowanie zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny
Policji

Nr 11, poz. 62
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 11, poz. 66
Uchylenie decyzji w sprawie zadań centralnego
organu technicznego KSI powierzonych do realizacji Krajowemu Centrum Informacji Kryminalnych
Komendy Głównej Policji

Nr 12, poz. 67
Zmiana zarządzenia w sprawie stosowania środków łączności radiowej, organizacji łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji
radiowej w jednostkach organizacyjnych Policji
(Patrz: łączność radiowa)

Nr 18, poz. 106
Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania zestawu
centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji

Nr 13, poz. 84
Zmiana decyzji w sprawie zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie
procedur związanych z wypełnianiem przez Komendę Główną Policji zadań, wynikających z udziału polskich organów administracji państwowej
w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej
(Patrz: legislacja)

Krajowy System Informatyczny
Nr 3, poz. 25
Określenie zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do dostępu do
Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS
(Patrz: upoważnienia, użytkownik końcowy)
„Księga Pamięci” i „Tablica Pamięci”

Nr 17, poz. 102
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)

Nr 11, poz. 63
„Księga Pamięci” i „Tablica Pamięci”

Konkursy

Nr 13, poz. 84
Zmiana decyzji w sprawie zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie
procedur związanych z wypełnianiem przez Komendę Główną Policji zadań, wynikających z udziału polskich organów administracji państwowej
w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki organizacyjne Policji)

Nr 9, poz. 52
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich
konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych
policjantów w 2008 r.
Nr 11, poz. 64
Zmiana decyzji w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy
i umiejętności zawodowych policjantów w 2008 r.
Nr 12, poz. 68
Zmiana decyzji w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy
i umiejętności zawodowych policjantów w 2008 r.

L
Legislacja

Lotnictwo policyjne
Nr 5, poz. 33
Określenie zadań w zakresie opłat za użycie śmigłowców służby Lotnictwo Policji do celów służbowych
(Patrz: finanse)
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Nr 19, poz. 111
Zmiana zarządzenia w sprawie powołania oraz
określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji
Ł
Łączność radiowa
Nr 12, poz. 67
Zmiana zarządzenia w sprawie stosowania środków łączności radiowej, organizacji łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji
radiowej w jednostkach organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki organizacyjne Policji)
N
Niebieska karta
Nr 4, poz. 30
Metody i formy wykonywania przez Policję zadań
w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”
(patrz: zadania Policji)
Normy wyposażenia
Nr 11, poz. 61
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia norm
wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych
Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i użytkowania
Nr 19, poz. 110
Normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i użytkowania
(Patrz: sprzęt łączności i informatyki)
O
Obwieszczenie

Nr 1, poz. 11
Poborowi powoływani w 2008 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)
Nr 5, poz. 39
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji
(Patrz: prewencja)
Nr 9, poz. 51
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)
Nr 14, poz. 88
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)
Nr 16, poz. 98
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: prewencja, służba)
Organizacja
Nr 8, poz. 47
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: regulaminy, komendy, komisariaty i inne
jednostki Policji)
Nr 11, poz. 62
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)
Nr 17, poz. 102
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Nr 9, poz. 54
Sprostowanie błędu
Nr 10, poz. 60
Sprostowanie błędu
Nr 14, poz. 90
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2008 r.
(Patrz: finanse, uposażenie)

Oddziały, pododdziały Policji

P
policjantów

Nr 18, poz. 108
Sprostowanie błędu
Ochrona praw człowieka
Nr 12, poz. 69
Ustanowienie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka
(Patrz: pełnomocnik)

Pałka wielofunkcyjna
Nr 19, poz. 112
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania służbowej pałki
wielofunkcyjnej typu „Tonfa”
Pełnomocnik
Nr 12, poz. 69
Ustanowienie Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka
(Patrz: ochrona praw człowieka)
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Planowanie
Nr 13, poz. 83
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)
Poczta specjalna
Nr 18, poz. 105
Zmiana decyzji w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych
Policji
Podział zadań
Nr 6, poz. 45
Podział zadań między zastępcami Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)
Nr 12, poz. 76
Podział zadań między zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)
Nr 12, poz. 80
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań między
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz
upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu
Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)
Nr 16, poz. 99
Podział zadań między zastępcami Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)
Porozumienia
Nr 3, poz. 28
Porozumienie między Komendantem Głównym Policji
i Zarządem Głównym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie współdziałania Policji
z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
Nr 9, poz. 53
Porozumienie o współpracy w przeciwdziałaniu
przestępczości pomiędzy Komendantem Głównym
Policji a Związkiem Banków Polskich z siedzibą
w Warszawie (00-380) ul. Kruczkowskiego 8 reprezentowanym przez Prezesa Związku
Nr 18, poz. 109
Porozumienie w sprawie współpracy jednostek
organizacyjnych Policji i Fundacji Dzieci Niczyje na
rzecz sprawnej obsługi „Ogólnopolskiego telefonu
zaufania dla dzieci 116 111”
Postępowanie Policji
Nr 17, poz. 101
Zmiana zarządzenia w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy,

fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać
pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe
Pościg
Nr 1, poz. 1
Metody i formy organizowania i prowadzenia przez
Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych
Prewencja
Nr 1, poz. 11
Poborowi powoływani w 2008 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)
Nr 5, poz. 39
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)
Nr 9, poz. 51
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)
Nr 14, poz. 88
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)
Nr 16, poz. 98
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, służba)
Przedsięwzięcie teleinformatyczne
Nr 10, poz. 56
Prowadzenie w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego
Nr 10, poz. 59
Uchylenie decyzji w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji
Psy służbowe
Nr 7, poz. 46
Metody i formy wykonywania zadań z użyciem
psów służbowych, szczegółowe zasady ich szkolenia oraz normy wyżywienia
(Patrz: zadania Policji)
R
Rada Konsultacyjna
Nr 5, poz. 42
Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji
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Regulaminy

Sprzęt transportowy

Nr 8, poz. 47
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji, organizacja)

Nr 13, poz. 82
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

Nr 14, poz. 87
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń
z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej
Policji
(Patrz: fundusz świadczeń socjalnych)

Statut

S
Służba
Nr 1, poz. 11
Poborowi powoływani w 2008 r. do odbycia służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)
Nr 6, poz. 44
Prowadzenie centralnego zbioru informacji o osobach
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
(Patrz: informacja)
Nr 9, poz. 51
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)
Nr 13, poz. 85
Utrata mocy rozkazu w sprawie organizacji i sposobu
wykonywania służby przez policjantów na obszarach
kolejowych i w środkach komunikacji kolejowej
Nr 14, poz. 88
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)
Nr 16, poz. 98
Zmiana decyzji w sprawie poborowych powoływanych w 2008 r. do odbycia służby kandydackiej
w oddziałach prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji, prewencja)
Sprawozdawczość
Nr 13, poz. 83
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji
(Patrz: planowanie)
Sprzęt łączności i informatyki
Nr 19, poz. 110
Normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i użytkowania
(Patrz: normy wyposażenia)

Nr 3, poz. 21
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)
System Informacyjny Schengen
Nr 1, poz. 13
Zmiana decyzji w sprawie procedur postępowania
w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób
i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen
Nr 6, poz. 43
Dokonywanie w Systemie Informacyjnym Schengen wpisów danych dotyczących osób lub przedmiotów na potrzeby niejawnego nadzorowania lub
kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
Szkolnictwo
Nr 1, poz. 2
Program kursu specjalistycznego w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania
w sprawach nieletnich
Nr 1, poz. 3
Program kursu specjalistycznego w zakresie rozpoznawania minersko-pirotechnicznego
Nr 1, poz. 4
Program kursu specjalistycznego dla instruktorów
strzelań policyjnych
Nr 1, poz. 5
Program kursu specjalistycznego dla policjantów –
kandydatów na nurków
Nr 1, poz. 6
Program kursu specjalistycznego w zakresie udzielania
pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych
Nr 1, poz. 7
Program kursu specjalistycznego
współpracy z mediami

w

zakresie

Nr 1, poz. 8
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
prowadzących postępowania przygotowawcze
Nr 1, poz. 9
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze
Nr 1, poz. 10
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej – podsłuch telekomunikacyjny
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Nr 1, poz. 12
Program kursu specjalistycznego dla przewodników
psów służbowych do wyszukiwania zapachów
materiałów wybuchowych

Nr 5, poz. 38
Program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego
Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych

Nr 1, poz. 14
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
techniki operacyjnej w zakresie kontroli operacyjnej
– podsłuch pomieszczeń

Nr 5, poz. 41
Program kursu specjalistycznego w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen

Nr 2, poz. 18
Program kursu specjalistycznego dla dzielnicowych
Nr 2, poz. 20
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką
Nr 3, poz. 22
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej
Nr 3, poz. 23
Program kursu specjalistycznego dla dowódców
operacji policyjnych

Nr 9, poz. 49
Program kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy
w rejonach przygranicznych
Nr 9, poz. 50
Uchylenie decyzji w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów
Nr 10, poz. 58
Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej
Nr 12, poz. 70
Wykaz programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia

Nr 3, poz. 24
Program kursu specjalistycznego dla policjantów –
ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach
policyjnych

Nr 12, poz. 71
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zadania
dotyczące fizycznego zwalczania terroryzmu
w zakresie podstawowym

Nr 3, poz. 26
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem

Nr 12, poz. 72
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji

Nr 3, poz. 27
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania
obronne

Nr 12, poz. 73
Program kursu specjalistycznego w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków

Nr 4, poz.31
Zmiana decyzji w sprawie program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania
obronne
Nr 4, poz. 32
Program kursu specjalistycznego dla kandydatów
na ekspertów kryminalistyki
Nr 5, poz. 34
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
kierujących zespołami oględzinowymi
Nr 5, poz. 36
Program kursu specjalistycznego obsługi Krajowego
Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania
zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjno-dochodzeniowych
Nr 5, poz. 37
Program kursu specjalistycznego dla kadry dowódczej kontyngentów policyjnych

Nr 12, poz. 74
Program kursu specjalistycznego z zakresu metodyki nauczania
Nr 12, poz. 75
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych
Nr 12, poz. 77
Program kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji
Nr 12, poz. 78
Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego
Nr 12, poz. 79
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
komórek organizacyjnych Policji właściwych
w sprawach sztabowych
Nr 13, poz. 86
Przeprowadzenie w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych
przez Krajowy System Informatyczny
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Nr 14, poz. 89
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych
Nr 15, poz. 91
Zmiana decyzji w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy
szkolenia
Nr 15, poz. 92
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom IV
Nr 15, poz. 93
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom V
Nr 15, po. 94
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego – poziom VI
Nr 16, po. 97
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami
oględzinowymi
Nr 17, poz. 103
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych
Nr 19, poz. 113
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropiących
Nr 19, poz. 114
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych
Nr 19, poz. 115
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego
Nr 19, poz. 116
Program kursu specjalistycznego dla przewodników
psów tropiących
Nr 19, poz. 117
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie uzyskiwania informacji
z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową
Nr 19, poz. 118
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje
wobec osób agresywnych i niebezpiecznych
T
Tryb obiegu informacji
Nr 16, poz. 100
Tryb obiegu informacji, przekazywanych Policji ze
zbiorów informacyjnych Służby Więziennej, zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności – Neo.NET, oraz sposób

postępowania policjantów z informacjami dotyczącymi osób pozbawionych wolności, które czasowo
przebywają na wolności
U
Umundurowanie
Nr 18, poz. 104
Określenie przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma
obowiązku noszenia munduru
Uposażenie
Nr 14, poz. 90
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2008 r.
(Patrz: finanse, obwieszczenie)

policjantów

Upoważnienia
Nr 3, poz. 25
Określenie zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do dostępu do
Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS
(Patrz: Krajowy System Informatyczny, użytkownik
końcowy)
Nr 6, poz. 45
Podział zadań między zastępcami Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)
Nr 12, poz. 76
Podział zadań między zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)
Nr 12, poz. 80
Zmiana decyzji w sprawie podziału zadań między
zastępców Komendanta Głównego Policji oraz
upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu
Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)
Nr 16, poz. 99
Podział zadań między zastępcami Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)
Uzbrojenie
Nr 5, poz. 35
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji: pistoletów
maszynowych P 90, karabinków typu HK 416 oraz
strzelb Remington 870
(Patrz: broń)
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Użytkownik końcowy
Nr 3, poz. 25
Określenie zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do dostępu do
Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS
(Patrz: Krajowy System Informatyczny, upoważnienia)

Nr 7, poz. 46
Metody i formy wykonywania zadań z użyciem
psów służbowych, szczegółowe zasady ich szkolenia oraz normy wyżywienia
(Patrz: psy służbowe)
Nr 16, poz. 95
Metody i formy wykonywania zadań w zakresie
działalności archiwalnej w Policji
(Patrz: działalność archiwalna)
Zaopatrzenie

W
Wykrywanie wykroczeń
Nr 9, poz. 48
Metodyka wykonywania przez Policję czynności
administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców
(Patrz: czynności administracyjno-porządkowe)
Z
Zadania Policji

Nr 1, poz. 15
Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji
w sprzęt, materiały i usługi w 2008 r.
Zbiór znaków umówionych Policji
Nr 10, poz. 55
Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia do
użytku służbowego w Policji „Zbioru znaków umówionych Policji”

Nr 4, poz. 30
Metody i formy wykonywania przez Policję zadań
w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”
(Patrz: Niebieska karta)
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