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ZARZĄDZENIE NR 248 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów
Na podstawie art. 71 ust. 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:

z późn. zm. 2)) w § 11 w pkt 3 lit. d otrzymuje
brzmienie:
„d) pobytu w szpitalu lub sanatorium,”.

§1
W zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 38,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818,
Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86,
poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r.
Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201,
poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

2)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz.
KGP z 2003 r. Nr 5, poz. 15 i Nr 13, poz. 70, z 2004 r. Nr 16,
poz. 95, z 2005 r. Nr 12, poz. 76 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 16
i Nr 13, poz. 81.

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 3

Poz. 10, 11

⎯ 42 ⎯
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ZARZĄDZENIE NR 251 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów
Na podstawie art. 71 ust. 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:

policjanci przechowujący broń palną krótką
w pomieszczeniu służbowym w użytkowanej
przez siebie indywidualnie szafie metalowej
mogą przechowywać broń palną także
w pomieszczeniu, o którym mowa w § 15
ust. 1 pkt 2. W takim przypadku przepisów
ust. 1 i 2 nie stosuje się.
4. Policjanci przechowujący broń palną krótką
w swoim miejscu zamieszkania oraz policjanci
przechowujący broń palną krótką w pomieszczeniu służbowym w użytkowanej przez siebie
indywidualnie szafie metalowej zdają broń na
przechowanie przed udaniem się na leczenie
szpitalne lub sanatoryjne.
5. Kierownik jednostki Policji jest obowiązany
zapewnić warunki do przyjęcia broni palnej
krótkiej na przechowanie u dyżurnego jednostki
Policji od policjantów z innych jednostek Policji.
Broń taką przyjmuje się i wydaje w każdym
czasie, odnotowując fakt przyjęcia i wydania
broni w książce wydania broni.”.

§1
W zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 38,
z późn. zm. 2 )) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11:
a) w pkt 3 uchyla się lit. c,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) posiadania przy sobie broni palnej, w innych okolicznościach, niż wymienione w pkt 3,
mogących doprowadzić do jej utraty lub uzyskania do niej dostępu przez osobę nieuprawnioną.”,
2) w § 20 ust. 3 – 5 otrzymują brzmienie:
„3. Policjanci przechowujący broń palną
krótką w swoim miejscu zamieszkania oraz
1)

2)

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818,
Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521,
Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803,
Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168,
poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206,
poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777.
Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz.
KGP z 2003 r. Nr 5, poz. 15 i Nr 13, poz. 70, z 2004 r. Nr 16,
poz. 95, z 2005 r. Nr 12, poz. 76 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 16
i Nr 13, poz. 81 oraz dokonane zarządzeniem nr 248 z dnia
3 marca 2010 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
z up.
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Kazimierz Szwajcowski
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DECYZJA NR 60 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie ekspertów krajowych realizujących zadania w zakresie plików roboczych
Europejskiego Urzędu Policji (Europol)
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r.
w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji
prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r.
Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) zarządza się, co następuje:

§1
Decyzja określa sposób powoływania i odwoływania ekspertów krajowych oraz ich obowiązki
i uprawnienia dotyczące realizacji zadań w zakresie
plików roboczych Europejskiego Urzędu Policji
(Europol).

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 3

⎯ 43 ⎯

§2
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) pliki robocze – pliki analityczne Europolu służące
do zbierania i przetwarzania danych o przestępstwach, tworzone w celu ich wykorzystania
w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej;
2) ekspert krajowy – funkcjonariusz Policji realizujący
zadania w ramach grupy analitycznej, powołanej
na potrzeby określonego pliku roboczego.
§3
Ekspert krajowy powinien:
1) posiadać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonego pliku roboczego;
2) posługiwać się językiem angielskim, w mowie
i w piśmie, w sposób umożliwiający swobodną
komunikację.
§4
1. Eksperci krajowi wykonują czynności przewidziane dla danej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, dotyczące realizacji zadań
w ramach grupy analitycznej powołanej na potrzeby określonego pliku roboczego.
2. Do zadań ekspertów krajowych należy, w szczególności:
1) przekazywanie informacji do poszczególnych
plików roboczych dotyczących danych zgromadzonych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych lub czynnościach
operacyjno-rozpoznawczych;
2) przekazywanie informacji uzyskanych z poszczególnych plików roboczych zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Policji
oraz innym organom powołanym do ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) harmonizowanie współpracy Policji z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
plików roboczych;
4) udział w spotkaniach wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych plikach roboczych;
5) inicjowanie i prowadzenie podjętych działań
informacyjnych zmierzających do zwiększenia
wiedzy na temat plików roboczych w służbie
kryminalnej Policji, a także udostępnianie organom bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacji dotyczących zakresu działania poszczególnych plików roboczych;
6) przekazywanie informacji ze swojej działalności koordynatorowi krajowemu w trakcie
spotkań, o których mowa w § 7 ust. 1.

Poz. 11

§5
1. Eksperci krajowi, w ramach realizacji zadań,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, mogą kierować wnioski do jednostek organizacyjnych Policji o udostępnienie tych danych.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, przekazują
ekspertom krajowym informacje dotyczące poszczególnych plików roboczych, chyba że ich
przekazanie mogłoby utrudniać postępowanie
karne lub czynności operacyjno-rozpoznawcze,
albo innego rodzaju czynności w sprawach
o przestępstwa, albo zagrozić bezpieczeństwu
osób biorących w nich udział.
3. Eksperci krajowi, w ramach realizacji zadań,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, są obowiązani do udzielania wsparcia merytorycznego
w zakresie plików roboczych policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych
Policji.
§6
Kierownicy komórek organizacyjnych służby
kryminalnej i śledczej Komendy Głównej Policji powołują ekspertów krajowych o czym pisemnie informują kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.
§7
1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy
Głównej Policji właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej organizuje spotkania
z ekspertami krajowymi w celu zapewnienia im
pomocy w zakresie prawidłowego i efektywnego
wykonywania zadań, o których mowa w § 4.
2. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
koordynatora krajowego, z podległej komórki
organizacyjnej w celu koordynacji pracy ekspertów krajowych w zakresie realizowanych zadań.
§8
Nadzór nad działalnością ekspertów krajowych
w zakresie swojej właściwości, sprawują kierownicy komórek organizacyjnych służby kryminalnej
i śledczej Komendy Głównej Policji.
§9
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 3

⎯ 44 ⎯

Poz. 12
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WYTYCZNE NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji
w sprzęt, materiały i usługi
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277 z późn. zm. 1)) ustala się, co następuje:
§1
1. Zamówienia publiczne na obsługę lotnictwa policyjnego oraz dostawę dla jednostek Policji uzbrojenia, umundurowania i druków ścisłego zarachowania, określonych w załączniku nr 1 do wytycznych są udzielane przez Komendę Główną Policji.
2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby
Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej
Policji może wyrazić zgodę na udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 1,
przez właściwą jednostkę Policji albo w ramach
wspólnego zamówienia na rzecz kilku jednostek
Policji. Zgoda taka nie może dotyczyć zamówień
publicznych na obsługę lotnictwa policyjnego.
§2
1. W zakresie zakupu sprzętu transportowego oraz
sprzętu, materiałów i usług techniki kryminalistycznej określonych w załącznikach nr 2 i 3 do
wytycznych jednostki Policji każdorazowo, z zastrzeżeniem § 3 i 4, informują Dyrektora Biura
Logistyki Policji Komendy Głównej Policji o celowości udzielenia zamówienia wspólnego na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm. 2)), zwanej dalej „ustawą”. Działania w tym
zakresie koordynuje Dyrektor Biura Logistyki
Komendy Głównej Policji.
2. Zakupy sprzętu transportowego finansowanego
lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych mogą
dokonać samodzielnie jednostki Policji, które te
środki uzyskały z pominięciem trybu określonego w ust. 1.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818,
Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86,
poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716,
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1223, Nr 195, poz. 1502, Nr 201,
poz. 1540, Nr 206, poz. 158 i Nr 223, poz. 1777.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101,
Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241,
Nr 206, poz. 1591 i Nr 223, poz. 1778.

§3
Jednostki Policji samodzielnie lub wspólnie prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w zakresie zakupów:
1) sprzętu, materiałów i usług, nie wymienionych w załącznikach nr 1-3 do wytycznych;
2) sprzętu, materiałów i usług, których zakup ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie jest możliwy w trybie określonym
w § 2;
3) zapotrzebowania na pojedyncze rodzaje sprzętu, materiałów i usług.
§4
1. Do udzielenia zamówień wspólnych jednostki Policji wyznaczają spośród siebie jednostkę Policji
upoważnioną do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zmówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
2. Podstawę do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego
stanowi porozumienie zamawiających, zawierające w szczególności pełnomocnictwo dla wyznaczonego zamawiającego do podjęcia czynności w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających oraz określenie zasad, zgodnie z którymi
nastąpi udzielenie zamówienia publicznego.
3. Środki przeznaczone na realizację zamówień
wspólnych zapewniają poszczególne jednostki
Policji, w granicach przyznanych limitów finansowych.
§5
1. Informacje o wspólnie przeprowadzonych postępowaniach i udzielonych zamówieniach publicznych oraz o postępowaniach unieważnionych,
zamawiający przekazują zgodnie z właściwością
do Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy
Głównej Policji lub Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji, o których mowa w ust. 1, określają zakres przekazywanych przez zamawiających
informacji, mając na względzie ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb jednostek Policji oraz spełnienie
wymagań sprawozdawczych w zakresie udzielenia zamówień publicznych i realizacji wydatków
budżetowych.

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 3

Poz. 12

⎯ 45 ⎯

§6
Zamawiający wyznaczony w sposób określony
w § 4 ust. 1, każdy w zakresie właściwości wynikającej z udzielonego upoważnienia, oraz Dyrektor Biura
Logistyki Policji Komendy Głównej Policji w zakresie,
o którym mowa w § 1 ust. 1, określają szczegółowe
zasady i terminy składania zapotrzebowania na
sprzęt, materiały i usługi, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

§7
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
Załączniki do wytycznych nr 1
Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lutego 2010 r.
Załącznik nr 1

1. OBSŁUGA LOTNICTWA POLICYJNEGO
WYSZCZEGÓLNIENIE
Obsługa logistyczna lotnictwa policyjnego, z wyłączeniem zakupu mpis, w tym:
1. zakup części zamiennych,
2. remonty, przeglądy i naprawy sprzętu lotniczego,
3. zakup sprzętu i wyposażenia lotniczego,
4. ubezpieczenie śmigłowców,
5. czynności urzędowe związane z nadzorem nad personelem i sprzętem lotniczym.

2. UMUNDUROWANIE
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Czapka letnia służbowa
2. Czapka zimowa służbowa
3. Kurtka służbowa zimowa z podpinką
i ocieplaczem z polaru
4. Kurtka służbowa letnia
5. Spodnie służbowe letnie do półbutów
6. Spodnie służbowe letnie do trzewików
7. Spodnie służbowe zimowe
8. Sweter służbowy
9. Półgolf
10. Koszula służbowa
11. Koszula służbowa letnia
12. Koszulka polo z krótkim rękawem
13. Koszulka z krótkim rękawem T-shirt
14. Bielizna termoaktywna zimowa
15. Bielizna termoaktywna letnia

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Trzewiki służbowe
Półbuty służbowe
Skarpety letnie i zimowe
Pas główny
Pasek do spodni
Kurtka gabardynowa
Spodnie gabardynowe
Spodnie letnie
Półbuty
Czapka ćwiczebna
Mundur ćwiczebny
Kurtka ćwiczebna z podpinką
Kamizelka przeciwuderzeniowa
Ochraniacze przedramienia
Ochraniacze nóg
Rękawice przeciwuderzeniowe

3. UZBROJENIE
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Broń palna: pistolety, broń gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe, granatniki
2. Przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i innych środków obezwładniających:
miotacze wody, wyrzutnie pocisków gumowych i z tworzyw sztucznych, pocisków ogłuszających,
olśniewających i śrutowych, granatów i pocisków łzawiących oraz siatek obezwładniających
3. Amunicja do broni palnej oraz pociski i siatki obezwładniające do ww. przedmiotów i wyrzutni
4. Granaty wszystkich rodzajów i materiały wybuchowe
5. Urządzenia techniczne: paralizatory elektryczne, roboty pirotechniczne
6. Osłony balistyczne: kamizelki, hełmy i tarcze kuloodporne, ubrania dla pirotechników
7. Sprzęt ochronny: policyjne kaski ochronne, tarcze ochronne

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 3
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4. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA
Lp.

Symbol

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Gł – 13

Dowód urządzenia

2.

Gz – 40

Bon żywnościowy

3.

Mrd – 4

Pokwitowanie

4.

Mrd – 20

Pokwitowanie zapłaty

5.

Mrd – 22

Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego

6.

Ms – 16

Nakaz przeszukania /zatrzymania rzeczy

7.

Ob – 10

Legitymacja posiadacza broni

8.

Ob – 11

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

9.

Ob – 12

Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni

10.

Ob – 13

Świadectwo broni

11.

Ob – 14

Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na broń

12.

Ob – 15

Zezwolenie na czasowe noszenie broni

13.

Ob – 16

Karta rejestracyjna broni

14.

Ob – 17

Europejska karta broni palnej

15.

Licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia

16.

Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia

17.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia

18.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia

19.

Licencja detektywa

Załącznik nr 2
TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA (w zakresie techniki policyjnej)
I.

Sprzęt:
Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC/MS
Chromatograf GC Head Space
Chromatograf HPLC z detektorem diodowym DAD
Mikroskop porównawczy (do badań mechanoskopijnych)
Mikroskop stereoskopowy (do badań chemicznych)
Mikroskop stereoskopowy (do badań dokumentów)
Mikroskop stereoskopowy (do badań mechanoskopijnych)
Miktofluorescencja rentgenowska XRF
Multiplekser (multisystemowy)
Urządzenie do przechwytywania multipleksowych zapisów wizyjnych
Urządzenie z możliwością selektywnej filtracji promieniowania wzbudzającego jak i wzbudzonego
Wariograf
Zestaw do ekstrakcji narkotyków (narkotyki naturalne)
Zestaw do pomiaru prędkości wystrzelonych pocisków
Zestaw do wyznaczania temperatury topnienia mikrośladów
II. Materiały:
1. Materiały eksploatacyjne do automatycznego cyfrowego wykonywania zdjęć fotograficznych (D-Lab 2, FP
200 urządzenia firmy Agfa)
2. Pakiety kryminalistyczne do pobierania wymazów ze śluzówki policzków jamy ustnej
3. Pasta silikonowa do zastosowań mechanoskopijnych
4. Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających
podobnie do alkoholu (narkotesty)
5. Zestaw do ujawniania pozostałości powystrzałowych PIR-S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Załącznik nr 3
TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA (w zakresie sprzętu łączności i informatyki)
Usługi:
1. Serwis pogwarancyjny AFIS (jednostka centralna, stacje terenowe)

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 3

⎯ 47 ⎯

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 3
1-25. Zarządzenia nr 176a/2010 do nr 200/2010
Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
26-41. Zarządzenia nr 201/2010 do nr 216/2010
Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
42-55. Zarządzenia nr 216a/2010 do nr 229/2010
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
56-57. Zarządzenia nr 230/2010 do nr 231/2010
Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do
zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
58-73. Zarządzenia nr 232/2010 do nr 247/2010
Komendanta Głównego Policji z dnia
2 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.
74. Zarządzenie nr 249/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
75. Zarządzenie nr 250/2010 Komendanta
Głównego Policji z dnia 5 marca 2010 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia
materiałów operacyjnych zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej.
76. Decyzja nr 41/44 Komendanta Głównego
Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu
koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej.
77. Decyzja nr 42/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie
upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w pełnym zakresie.
78. Decyzja nr 43/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza

Szwajcowskiego, I Zastępcę Komendanta
Głównego Policji do podejmowania decyzji oraz
wykonywania
określonych
czynności
w imieniu Komendanta Głównego Policji
w zakresie spraw osobowych policjantów.
79. Decyzja nr 44/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej
KGP.
80. Decyzja nr 45/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych będących w merytorycznym zarządzie
Gabinetu Komendanta Głównego Policji.
81. Decyzja nr 46/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji oraz wykonywania określonych czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw
osobowych policjantów szkoleniowych oraz organizacyjnych.
82. Decyzja nr 47/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Komendanta
Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów w ustalonym zakresie.
83. Decyzja nr 48/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia do wydawania w imieniu Komendanta
Głównego Policji świadectw służby, opinii o
służbie i zaświadczeń do celów emerytalnych
policjantom zwolnionym ze służby.
84. Decyzja nr 49/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia policjantów i pracowników Biura Kadr i
Szkolenia Komendy Głównej Policji do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.
85. Decyzja nr 50/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania opisów stanowisk
pracy w służbie cywilnej.
86. Decyzja nr 51/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie
upoważnienia do załatwiania w imieniu K
omendanta Głównego Policji spraw dotyczących
zabezpieczenia kadrowego Komendy Głównej
Policji jako jednostki zmilitaryzowanej.
87. Decyzja nr 52/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
88. Decyzja nr 53/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 3

89.

90.

91.

92.
93.
94.

95.

96.

⎯ 48 ⎯

Decyzja nr 54/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynatorów Badań Społecznych Realizowanych w Policji.
Decyzja nr 55/2010 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia do udzielania pełnomocnictwa w związku
z realizacją umowy nr 228/BŁiI/171/BŁiI/09/TP/FZ.
Decyzja nr 56/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku KGP przy
Al. Ujazdowskich 7.
Decyzja nr 57/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 58/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno-procesowej.
Decyzja nr 59/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji do odbioru
przedmiotu zamówienia.
Decyzja nr 61/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu eksperckiego do przygotowania Policji do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012
oraz powołania Pełnomocnika Komendanta
Głównego Policji koordynacji działań Policji w
tej sprawie.
Decyzja nr 62/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego
do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów
w pełnym zakresie.

97. Decyzja nr 63/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, I Zastępcę Komendanta Głównego Policji
do podejmowania decyzji oraz wykonywania
określonych czynności w imieniu Komendanta Głównego Policji w zakresie spraw osobowych policjantów.
98. Decyzja nr 64/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.
99. Decyzja nr 65/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu
zmian w programie kursu specjalistycznego w
zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen.
100. Decyzja nr 66/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-procesowej.
101. Decyzja nr 67/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
102. Decyzja nr 68/2010 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Zastępcy Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji.
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