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Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego
Komendy Głównej Policji
Rok 2010 (numery od 1 do 12, poz. od 1 do 80)
Warszawa, dnia 4 marca 2011 r.
A
Administrator bezpieczeństwa informacji
Nr 8, poz. 32
Wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz upoważnienia do wykonywania zadań
administratora danych osobowych przetwarzanych w
komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji
(Patrz: upoważnienia)
Alkohol
Nr 12, poz. 72
Zmiana zarządzenia w sprawie badań na zawartość
w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
(Patrz: badania)
Audyt strategiczny
Nr 11, poz. 66
Szczegółowe zasady przeprowadzania audytu strategicznego stanu realizacji zadań zawartych w dokumentach planistycznych lub Strategiach Wojewódzkich
Policji
Audyt wewnętrzny
Nr 5, poz. 18
Wprowadzenie Karty Audytu
w Komendzie Głównej Policji

Wewnętrznego

B
Badania
Nr 12, poz. 72
Zmiana zarządzenia w sprawie badań na zawartość
w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
(Patrz: alkohol)
Broń
Nr 3, poz. 9
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez
policjantów
(Patrz: uzbrojenie)
Nr 3, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez
policjantów
(Patrz: uzbrojenie)

Nr 9, poz. 37
Zmiana zarządzenia w sprawie wzorów i typów
wprowadzanej na uzbrojenie Policji broni gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS
IMPERATOR kal. 12/76
(Patrz: uzbrojenie)
Nr 9, poz. 46
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji karabinów wyborowych: Accuracy kal. 308 WIN oraz Accuracy
kal. 338 Lapua Magnum
(Patrz: uzbrojenie)
C
Centralny Punkt Kontaktowy
Nr 2, poz. 6
Wyznaczenie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji do pełnienia funkcji
Centralnego Punktu Kontaktowego w celu realizacji
zadań związanych z dokonywaniem wpisów danych
VIS w związku z wydaniem przez organy Policji
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Patrz: Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych)
Nr 9, poz. 42
Uchylenie decyzji w sprawie wyznaczenia Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy
Głównej Policji do pełnienia funkcji Centralnego
Punktu Kontaktowego w celu realizacji zadań związanych z dokonywaniem wpisów danych VIS
w związku z wydaniem przez organy Policji decyzji
o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Patrz: Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych)
Centrum Usług Logistycznych
Nr 12, poz. 71
Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej
pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”
(Patrz: statut)
Czynności administracyjno-porządkowe
Nr 10, poz. 59
Zmiana zarządzenia w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń
oraz ścigania ich sprawców
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Ć

Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych

Ćwiczenia sztabowe
Nr 8, poz. 29
Metody i formy przygotowania oraz prowadzenia
krajowych i międzynarodowych ćwiczeń sztabowych w Policji
E
Eksperci krajowi
Nr 3, poz. 11
Eksperci krajowi realizujący zadania w zakresie
plików roboczych Europejskiego Urzędu Policji
(Europol)
F
Finanse
Nr 9, poz. 57
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2010 r.
(Patrz: obwieszczenie, uposażenie)

policjantów

G
Gospodarstwa pomocnicze
Nr 12, poz. 75
Przeprowadzenie czynności związanych z przekształceniem gospodarstw pomocniczych jednostek Policji
oraz Zakładu Obsługi MSWiA w instytucję gospodarki
budżetowej
I

Nr 2, poz. 6
Wyznaczenie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji do pełnienia funkcji
Centralnego Punktu Kontaktowego w celu realizacji
zadań związanych z dokonywaniem wpisów danych
VIS w związku z wydaniem przez organy Policji decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Patrz: Centralny Punkt Kontaktowy)
Nr 9, poz. 42
Uchylenie decyzji w sprawie wyznaczenia Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej
Policji do pełnienia funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego w celu realizacji zadań związanych z dokonywaniem wpisów danych VIS w związku
z wydaniem przez organy Policji decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Patrz: Centralny Punkt Kontaktowy)
Krajowy System Informacyjny Policji
Nr 7, poz. 22
Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania zestawu
centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji
Krajowy System Informatyczny
Nr 1, poz. 3
Wykonywanie niektórych zadań centralnego organu
technicznego KSI związanych z uprawnieniami do
dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
dla użytkowników indywidualnych

Nr 7, poz. 23
Powołanie zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
(Patrz: pełnomocnik)

Nr 9, poz. 41
Uchylenie decyzji w sprawie wykonywania niektórych zadań centralnego organu technicznego KSI
związanych z uprawnieniami do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego dla użytkowników
indywidualnych

K

M

Informacja

Komendy, komisariaty i inne jednostki Policji

Materiały pędne

Nr 1, poz. 2
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji
(Patrz: regulaminy, organizacja)

Nr 7, poz. 24
Zmiana decyzji w sprawie gospodarowania materiałami pędnymi i smarami w Policji

Nr 6, poz. 20
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: organizacja, regulaminy)
Nr 9, poz. 38
Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku
(Patrz: statut)

Modernizacja
Nr 7, poz. 26
Realizacja i monitorowanie przedsięwzięć związanych
z wdrażaniem w Policji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu na lata 2007-2011”
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N
Nieletni
Nr 11, poz. 64
Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
(Patrz: zadania Policji)
Normy wyposażenia
Nr 1, poz. 1
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia norm
wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych
Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i użytkowania

Nr 6, poz. 20
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki
Policji, regulaminy)
Ośrodki szkolenia Policji
Nr 9, poz. 36
Likwidacja Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku
(Patrz: szkolnictwo)
P
Pełnomocnik
Nr 7, poz. 23
Powołanie zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
(Patrz: informacja)

O
Obwieszczenie
Nr 5, poz. 19
Sprostowanie błędu
Nr 9, poz. 57
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2010 r.
(Patrz: finanse, uposażenie)

dy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki
Policji, regulaminy)

policjantów

Nr 9, poz. 58
Sprostowanie błędu
Nr 12, poz. 80
Sprostowanie błędu
Ochrona praw człowieka
Nr 10, poz. 61
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do
Spraw Ochrony Praw Człowieka
(Patrz: pełnomocnik)
Oddziały, pododdziały Policji
Nr 7, poz. 25
Zmiana decyzji w sprawie struktury organizacyjnej
i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)
Nr 8, poz. 28
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych
pododdziałów i oddziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)
Nr 12, poz. 77
Zmiana decyzji w sprawie struktury organizacyjnej
i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: prewencja)
Organizacja
Nr 1, poz. 2
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komen-

Nr 10, poz. 61
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do
Spraw Ochrony Praw Człowieka
(Patrz: ochrona praw człowieka)
Planowanie
Nr 4, poz. 13
Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji
(Patrz: sprawozdawczość)
Nr 10, poz. 60
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji
(Patrz: sprawozdawczość)
Porozumienia
Nr 8, poz. 34
W sprawie uruchomienia telefonu bezpieczeństwa
dla turystów zagranicznych
Nr 8, poz. 35
O współdziałaniu Policji i International Police Association (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji) – Sekcja Polska
Prewencja
Nr 7, poz. 21
Zmiana zarządzenia w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę
patrolową oraz koordynacji działań o charakterze
prewencyjnym
(Patrz: służba)
Nr 7, poz. 25
Zmiana decyzji w sprawie struktury organizacyjnej
i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)
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Nr 8, poz. 28
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych
pododdziałów i oddziałów prewencji Policji
(Patrz: oddziały, pododdziały Policji)

trolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań
uczestników ruchu drogowego

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

Nr 12, poz. 74
Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich

Profilaktyka
Nr 4, poz. 14
Zmiana decyzji w sprawie profilaktyki opieki zdrowotnej w Policji
Przedsięwzięcia międzynarodowe
Nr 2, poz. 4
Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych
R
Regulaminy
Nr 1, poz. 2
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji, organizacja)
Nr 6, poz. 20
Regulamin Komendy Głównej Policji
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji, organizacja)
Nr 12, poz. 73
Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia do
użytku służbowego w Policji „Regulaminu ogólnego
i musztry Policji”
Ryczałt
Nr 8, poz. 31
Określenie wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów
wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych
S
Służba
Nr 7, poz. 21
Zmiana zarządzenia w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę
patrolową oraz koordynacji działań o charakterze
prewencyjnym
(Patrz: prewencja)
Nr 8, poz. 27
Zmiana zarządzenia w sprawie pełnienia służby
przez policjantów wykorzystujących przyrządy kon-

Nr 12, poz. 69
Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu pełnienia
służby na drogach przez policjantów

Sprawozdawczość
Nr 4, poz. 13
Planowanie strategiczne i sprawozdawczość w Policji
(Patrz: planowanie)
Nr 10, poz. 60
Zmiana zarządzenia w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji
(Patrz: planowanie)
Statut
Nr 9, poz. 38
Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku
(Patrz: komendy, komisariaty i inne jednostki Policji)
Nr 12, poz. 71
Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej
pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”
(Patrz: Centrum Usług Logistycznych)
Statystyka
Nr 8, poz. 30
Zmiana zarządzenia w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach
samobójczych i wypadkach tonięcia
System Informacyjny Schengen
Nr 9, poz. 39
Dokonywanie wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli
w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania
zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
Nr 9, poz. 40
Zmiana decyzji w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania
lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
System łączności telegraficznej
Nr 11, poz. 68
Postępowanie z wycofanym z eksploatacji sprzętem niejawnego systemu łączności telegraficznej,
jego dokumentacją oraz dokumentami szyfrowymi
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Szkolnictwo
Nr 2, poz. 5
Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia programu
szkolenia zawodowego podstawowego
Nr 2, poz. 7
Program kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych
Nr 2, poz. 8
Przeprowadzenie w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych
przez Krajowy System Informatyczny
Nr 5, poz. 15
Uchylenie decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych
Nr 5, poz. 16
Zmiana decyzji w sprawie program kursu specjalistycznego dla opiekunów realizujących zadania
związane z adaptacją zawodową policjantów
w okresie służby przygotowawczej
Nr 5, poz. 17
Program nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie języka angielskiego dla policjantów Centrum Dowodzenia Operacją oraz Centrum Wymiany
Informacji powołanych do zabezpieczenia EURO
2012
Nr 8, poz. 33
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej
w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej – podsłuch telekomunikacyjny
Nr 9, poz. 36
Likwidacja Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku
(Patrz: ośrodki szkolenia Policji)
Nr 9, poz. 43
Program nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej
Policji
Nr 9, poz. 44
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję
oskarżyciela publicznego
Nr 9, poz. 45
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym
Nr 9, poz. 47
Program
nauczania
kursu
specjalistycznego
z zakresu taktyki i techniki przesłuchań

Nr 9, poz. 48
Zmiana decyzji w sprawie wykazu programów kursów specjalistycznych, stanowiących programy
szkolenia

Nr 9, poz. 49
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji
Nr 9, poz. 50
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje
wobec osób agresywnych i niebezpiecznych
Nr 9, poz. 51
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji
Nr 9, poz. 52
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych
Nr 9, poz. 53
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów w specjalności do spraw
nieletnich
Nr 9, poz. 54
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności
na miejscu zdarzenia drogowego
Nr 9, poz. 55
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi
źródłami informacji
Nr 9, poz. 56
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej
w zakresie wykonywania wybranych czynności
operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych
Nr 10, poz. 62
Program nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail
Nr 10, poz. 63
Program nauczania na kursie specjalistycznym dla
policjantów wykonujących czynności pozoranta
Nr 11, poz. 65
Program nauczania na kursie specjalistycznym dla
dzielnicowych
Nr 11, poz. 67
Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego
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Nr 12, poz. 79
Program kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej
Nr 12, poz. 76
Program nauczania na kursie specjalistycznym
w zakresie ujawniania, identyfikacji i zabezpieczenia
mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym
Nr 12, poz. 78
Program szkolenia zawodowego podstawowego
dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem
pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów
T
Telefony stacjonarne

Uzbrojenie
Nr 3, poz. 9
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez
policjantów
(Patrz: broń)
Nr 3, poz. 10
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez
policjantów
(Patrz: broń)
Nr 9, poz. 37
Zmiana zarządzenia w sprawie wzorów i typów
wprowadzanej na uzbrojenie Policji broni gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS
IMPERATOR kal. 12/76
(Patrz: broń)

Nr 12, poz. 70
Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych

Nr 9, poz. 46
Wprowadzenie na uzbrojenie Policji karabinów wyborowych: Accuracy kal. 308 WIN oraz Accuracy
kal. 338 Lapua Magnum
(Patrz: broń)

U

Z
Zadania Policji

Uposażenie
Nr 9, poz. 57
Przeciętne miesięczne uposażenie
w miesiącu czerwcu 2010 r.
(Patrz: finanse, obwieszczenie)

policjantów

Upoważnienia
Nr 8, poz. 32
Wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji oraz upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji
(Patrz: administrator bezpieczeństwa informacji)

Nr 11, poz. 64
Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
(Patrz: nieletni)
Zaopatrzenie
Nr 3, poz. 12
Zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji
w sprzęt, materiały i usługi
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