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Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego
Komendy Głównej Policji
Rok 2009 (numery od 1 do 16, poz. od 1 do 89)
Warszawa, dnia 15 lutego 2010 r.

A
Adaptacja zawodowa
Nr 13, poz. 66
Adaptacja zawodowa policjantów w służbie przygotowawczej
B
Badania psychologiczne
Nr 4, poz. 22
Zmiana wytycznych w sprawie przeprowadzania w
Policji badań psychofizjologicznych, psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej, o których
mowa w art. 35a ustawy o Policji
(Patrz: test sprawności fizycznej)

Czynności administracyjno-porządkowe
Nr 6, poz. 31
Zmiana zarządzenia w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń
oraz ścigania ich sprawców
(Patrz: wykrywanie wykroczeń)
Nr 16, poz. 84
Zmiana zarządzenia w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjnoporządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń
oraz ścigania ich sprawców
(Patrz: wykrywanie wykroczeń)
D

Broń

Doprowadzenia

Nr 9, poz. 46
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: rejestry, uzbrojenie)

Nr 6, poz. 29
Metody i formy wykonywania przez policjantów
konwojów i doprowadzeń
(Patrz: konwoje)

Nr 13, poz. 64
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji karabinów
„Heckler & Koch” typu HK 417
(Patrz: uzbrojenie)

E

Nr 15, poz. 74
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: rejestry, uzbrojenie)
C
Centralny system teleinformatyczny
Nr 8, poz. 35
Metody i formy wykonywania zadań w zakresie
przydzielania oraz postępowania z identyfikatorami
umożliwiającymi użytkownikom dostęp do części
jawnej centralnych systemów teleinformatycznych
Policji
(Patrz: zadania Policji)
Centralny zbiór informacji
Nr 15, poz. 73
Prowadzenie centralnego zbioru informacji o nazwie „Centralna Registratura Daktyloskopijna”

Eksploatacja środków technicznych
Nr 9, poz. 48
Eksploatacja środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie
i przekazywanie w sposób tajny informacji oraz
utrwalanie dowodów w ramach przekazów telekomunikacyjnych zapewnionych przez P4 sp. z o. o.
Nr 12, poz. 57
Eksploatacja środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie
i przekazywanie w sposób tajny informacji oraz
utrwalanie dowodów w ramach przekazów telekomunikacyjnych zapewnionych przez PTK Centertel
sp. z o. o.
Eskorta policyjna
Nr 15, poz. 69
Metody i formy wykonywania przez policjantów
zadań związanych z realizacją eskort policyjnych
(Patrz: zadania Policji)
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F
Finanse
Nr 1, poz.5
Opracowanie projektów szczegółowych planów
finansowych oraz sporządzanie szczegółowych
sprawozdań w zakresie niektórych wydatków operacyjnych
Nr 15, poz. 81
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2009 r.
(Patrz: obwieszczenie, uposażenie)

policjantów

Fundusz świadczeń socjalnych
Nr 7, poz. 33
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń
z tego funduszu pracownikom Komendy Głównej
Policji
(Patrz: regulaminy)
I
Informacja
Nr 1, poz. 3
Prowadzenie w Policji zestawu zbiorów informacji
„System Informacji Operacyjnych”
Nr 7, poz. 34
Szczegółowy sposób powstępowania w Komendzie
Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji
publicznej
Nr 9, poz. 43
Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
(Patrz: pełnomocnik)
Nr 15, poz. 75
Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
(Patrz: pełnomocnik)
K
Komendy, komisariaty i inne jednostki Policji
Nr 2, poz. 9
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Patrz: regulaminy, organizacja)
Nr 5, poz. 23
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)
Nr 14, poz. 68
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Patrz: regulaminy, organizacja)

Nr 15, poz. 72
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(Patrz: organizacja)
Nr 16, poz. 87
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
(Patrz: statut)
Konie służbowe
Nr 10, poz. 51
Metody i formy wykonywania przez policjantów
zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych
zasad szkolenia oraz norm wyżywienia
(Patrz: zadania Policji)
Konkursy
Nr 5, poz. 25
Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich
konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych
policjantów w 2009 r.
Nr 12, poz. 58
Zmiana decyzji w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy
i umiejętności zawodowych policjantów w 2009 r.
Kontrola operacyjna
Nr 1, poz. 4
Określenie podziału zadań służbowych policjantów
wykonujących czynności w zakresie sporządzania
i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej
(Patrz: zadania Policji)
Konwoje
Nr 6, poz. 29
Metody i formy wykonywania przez policjantów
konwojów i doprowadzeń
(Patrz: zadania Policji)
Nr 16, poz. 83
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń
(Patrz: zadania Policji)
Korespondencja elektroniczna
Nr 11, poz. 55
Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych oraz Redundantna Brama Dostępowa
(Patrz: Zintegrowany System Obiegu Dokumentów)
Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych
Nr 1, poz. 7
Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania zestawu
centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji
Nr 16, poz. 88
Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania zestawu
centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji
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Krajowy System Informatyczny
Nr 11, poz. 53
Wyznaczanie osób upoważnionych i użytkowników
końcowych do dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego oraz wykorzystywanie danych
SIS oraz prowadzenie ewidencji tych osób
(Patrz: upoważnienia, użytkownik końcowy)
L
Licencja
Nr 9, poz. 47
Prowadzenie zbioru danych osobowych „Licencja”
Lotnictwo policyjne
Nr 1, poz. 6
Wprowadzenie do stosowania w służbie Lotnictwo
Policji Charakterystyki Organizacji Obsługowej
(MOE) oraz Charakterystyki Organizacji Zarządzania
Ciągłą Zdolnością do Lotu (CAME)
(Patrz: służba)

Nr 15, poz. 81
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2009 r.
(Patrz: finanse, uposażenie)

policjantów

Nr 16, poz. 89
Sprostowanie błędu
Ochrona obiektów
Nr 16, poz. 82
Ochrona obiektów Komendy Głównej Policji
Oddziały, pododdziały Policji
Nr 12, poz. 61
Struktura organizacyjna i etatowa oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

M

Nr 12, poz. 62
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Nr 5, poz. 27
Pilotażowy program rozliczania zużycia materiałów
pędnych w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Policji

Nr 15, poz. 77
Zmiana decyzji w sprawie struktury organizacyjnej
i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)

Materiały pędne

Nr 9, poz. 50
Zmiana decyzji w sprawie pilotażowego programu
rozliczania zużycia materiałów pędnych w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Policji
Nr 11, poz. 54
Gospodarowanie materiałami pędnymi i smarami
w Policji
N
Nauczyciele szkół policyjnych
Nr 8, poz. 41
Uchylenie decyzji w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli szkół policyjnych
(Patrz: szkolnictwo)

Nr 15, poz. 78
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji
(Patrz: prewencja)
Organizacja
Nr 2, poz. 9
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Patrz: regulaminy, komendy, komisariaty i inne
jednostki Policji)

Normy wyposażenia

Nr 5, poz. 23
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 2, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia norm
wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych
Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i użytkowania

Nr 14, poz. 68
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Patrz: regulaminy, komendy, komisariaty i inne
jednostki Policji)

O

Nr 15, poz. 72
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
(komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Obwieszczenie
Nr 2, poz. 11
Sprostowanie błędu
Nr 8, poz. 42
Sprostowanie błędu
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P
Patronat honorowy
Nr 6, poz. 32
Obejmowanie przez Komendanta Głównego Policji
patronatu honorowego lub udziału w komitecie
honorowym
Pełnomocnik
Nr 5, poz. 26
Powołanie Pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w Policji
Nr 9, poz. 43
Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
(Patrz: informacja)

Nr 12, poz. 62
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)
Nr 15, poz. 77
Zmiana decyzji w sprawie struktury organizacyjnej
i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)
Nr 15, poz. 78
Zmiana decyzji w sprawie utworzenia oddziałów
prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów
prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 15, poz. 75
Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
(Patrz: informacja)

Przedsięwzięcie teleinformatyczne

Planowanie

Psy służbowe

Nr 3, poz. 12
Planowanie strategiczne
w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)

i

sprawozdawczość

Nr 16, poz. 86
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)
Poczta specjalna
Nr 8, poz. 40
Zmiana decyzji w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych
Policji

Nr 5, poz. 24
Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia w Policji przedsięwzięcia teleinformatycznego
Nr 1, poz. 2
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych,
szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia
(Patrz: zadania Policji)
Psycholodzy
Nr 6, poz. 30
Formy i metody wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę
lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Policji
(Patrz: zadania Policji)
R

Podział zadań
Rada Konsultacyjna

Nr 4, poz. 21
Podział zadań między zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Regulaminy

Nr 15, poz. 76
Podział zadań między zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: upoważnienia)

Nr 2, poz. 9
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji, organizacja)

Prace podwodne

Nr 7, poz. 33
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)

Nr 4, poz. 13
Metodyka prowadzenia prac podwodnych w Policji
Prewencja
Nr 12, poz. 61
Struktura organizacyjna i etatowa oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

Nr 13, poz. 63
Rada Konsultacyjna Komendanta Głównego Policji

Nr 14, poz. 68
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
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(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji, organizacja)
Rejestry
Nr 9, poz. 46
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: broń, uzbrojenie)
Nr 15, poz. 74
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: broń, uzbrojenie)
S
Służba
Nr 1, poz. 6
Wprowadzenie do stosowania w służbie Lotnictwo
Policji Charakterystyki Organizacji Obsługowej
(MOE) oraz Charakterystyki Organizacji Zarządzania
Ciągłą Zdolnością do Lotu (CAME)
(Patrz: lotnictwo policyjne)
Nr 9, poz. 49
Uchylenie decyzji w sprawie kwalifikowania policjantów do służby w komórkach organizacyjnych
Policji właściwych w sprawach werbunków
Nr 15, poz. 70
Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych
(Patrz: zadania Policji)
Służba cywilna
Nr 14, poz. 67
Egzamin kończący służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji
Sprawozdawczość
Nr 3, poz. 12
Planowanie strategiczne
w Policji
(Patrz: planowanie)

i

sprawozdawczość

Nr 16, poz. 86
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania strategicznego i sprawozdawczości w Policji
(Patrz: planowanie)
Sprzęt transportowy
Nr 8, poz. 38
Zmiana decyzji w sprawie organizacji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego w Policji
Statut
Nr 16, poz. 87
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)

Statystyka
Nr 1, poz. 1
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach
samobójczych i wypadkach tonięcia
Nr 15, poz. 71
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach
samobójczych i wypadkach tonięcia
Szkolnictwo
Nr 4, poz. 14
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej
z zakresu taktyki i technik przesłuchań
Nr 4, poz. 15
Program kursu specjalistycznego dla instruktorów
technicznych środków wzmocnienia
Nr 4, poz. 16
Program kursu specjalistycznego dla organizatorów
lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji
Nr 4, poz. 17
Program kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr 4, poz. 19
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku
służbowego Instrukcji o przeprowadzaniu testu
sprawności fizycznej dla policjantów
(Patrz: test sprawności fizycznej)
Nr 4, poz. 20
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty
specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich
Nr 5, poz. 28
Program nauczania na kursie specjalistycznym dla
policjantów techniki operacyjnej w zakresie kierowania motocyklem
Nr 8, poz. 36
Program kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania handlu ludźmi
Nr 8, poz. 37
Program kursu specjalistycznego w zakresie
współpracy z osobowymi źródłami informacji
Nr 8, poz. 39
Wprowadzenie pilotażowego programu rozliczania
czasu pracy specjalistów samochodowych
Nr 8, poz. 41
Uchylenie decyzji w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli szkół policyjnych
(Patrz: nauczyciele szkół policyjnych)
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Nr 9, poz. 44
Zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia
zawodowego dla absolwentów szkół wyższych
Nr 9, poz. 45
Zmiana decyzji w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy
szkolenia
Nr 11, poz. 52
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
służby kryminalnej w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych
i dochodzeniowo-śledczych
Nr 12, poz. 59
Zmiana decyzji w sprawie program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania
na wodach i terenach przywodnych

Upoważnienia
Nr 4, poz. 21
Podział zadań między zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji
(Patrz: podział zadań)
Nr 11, poz. 53
Wyznaczanie osób upoważnionych i użytkowników
końcowych do dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego oraz wykorzystywanie danych
SIS oraz prowadzenie ewidencji tych osób
(Patrz: użytkownik końcowy, Krajowy System Informatyczny)
Nr 15, 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. 60
Program kursu specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści

Uzbrojenie

Nr 13, poz. 65
Program kursu specjalistycznego dla policjantów
techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej

Nr 9, poz. 46
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: broń, rejestry)

Nr 15, poz. 79
Program kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne
doskonalenie zawodowe

Nr 13, poz. 64
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji karabinów
„Heckler & Koch” typu HK 417
(Patrz: broń)

Nr 15, poz. 80
Zmiana decyzji w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy
szkolenia

Nr 15, poz. 74
Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia rejestru
„Broń”
(Patrz: broń, rejestry)
Użytkownik końcowy

T
Test sprawności fizycznej
Nr 4, poz. 19
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku
służbowego Instrukcji o przeprowadzaniu testu
sprawności fizycznej dla policjantów
(Patrz: szkolnictwo)
Nr 4, poz. 22
Zmiana wytycznych w sprawie przeprowadzania
w Policji badań psychofizjologicznych, psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ustawy o Policji
(Patrz: badania psychologiczne)
U
Uposażenie
Nr 15, poz. 81
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2009 r.
(Patrz: finanse, obwieszczenie)

policjantów

Nr 11, poz. 53
Wyznaczanie osób upoważnionych i użytkowników
końcowych do dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego oraz wykorzystywanie danych
SIS oraz prowadzenie ewidencji tych osób
(Patrz: Krajowy System Informatyczny, upoważnienia)
W
Wykrywanie wykroczeń
Nr 6, poz. 31
Zmiana zarządzenia w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń
oraz ścigania ich sprawców
(Patrz: czynności administracyjno-porządkowe)
Nr 16, poz. 84
Zmiana zarządzenia w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń
oraz ścigania ich sprawców
(Patrz: czynności administracyjno-porządkowe)
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Z
Zadania Policji
Nr 1, poz. 2
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych,
szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia
(Patrz: psy służbowe)
Nr 1, poz. 4
Określenie podziału zadań służbowych policjantów
wykonujących czynności w zakresie sporządzania
i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej
(Patrz: kontrola operacyjna)
Nr 6, poz. 29
Metody i formy wykonywania przez policjantów
konwojów i doprowadzeń
(Patrz: konwoje)
Nr 6, poz. 30
Formy i metody wykonywania niektórych, służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę
lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Policji
(Patrz: psycholodzy)
Nr 8, poz. 35
Metody i formy wykonywania zadań w zakresie
przydzielania oraz postępowania z identyfikatorami
umożliwiającymi użytkownikom dostęp do części
jawnej centralnych systemów teleinformatycznych
Policji
(Patrz: centralne systemy teleinformatyczne)
Nr 10, poz. 51
Metody i formy wykonywania przez policjantów
zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych
zasad szkolenia oraz norm wyżywienia
(Patrz: konie służbowe)
Nr 12, poz. 56
Metody i formy wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

Nr 15, poz. 69
Metody i formy wykonywania przez policjantów
zadań związanych z realizacją eskort policyjnych
(Patrz: eskorta policyjna)
Nr 15, poz. 70
Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych
(Patrz: służba)
Nr 16, poz. 83
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń
(Patrz: konwoje)
Nr 16, poz. 85
Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
w celu wytrzeźwienia
Zaopatrzenie
Nr 1, poz. 8
Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji znajdujących się na terenie działania
komend wojewódzkich Policji w sprzęt, wyposażenie, materiały i usługi oraz wykonywania na ich
rzecz robót budowlanych
Nr 4, poz. 18
Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji
w sprzęt, materiały i usługi w 2009 r.
Zintegrowany System Obiegu Dokumentów
Nr 11, poz. 55
Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych oraz Redundantna Brama Dostępowa
(Patrz: korespondencja elektroniczna)
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