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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2006 r.

o sprostowaniu błędu

W wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania
policjantów wobec uczestników ruchu drogowego
korzystających z immunitetów i przywilejów dyplo-
matycznych lub konsularnych oraz korzystających
z immunitetów krajowych (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 17)
w preambule:

1) w zdaniu pierwszym zamiast „poz. 907 i 908”
powinno być „poz. 908”;

2) w pkt 6 zamiast „Nr 154, poz. 1787” powinno
być „Nr 98, poz. 1070”;

3) w pkt 11 zamiast „poz. 107” powinno być „poz. 117”.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 6

1. Zarządzenie nr 136/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 137/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 138/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 139/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 140/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 141/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 142/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 143/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 144/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 145/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 146/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 147/2006 Komendanta Główne-
go Policji z 20 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 148/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 149/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 150/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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16. Zarządzenie nr 151/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 152/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 153/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 154/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 155/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 156/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 157/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 158/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 159/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 160/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 161/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 162/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 163/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 164/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 165/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 166/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 167/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 168/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie form i metod działania
pododdziałów antyterrorystycznych oraz komó-
rek minersko-pirotechnicznych Policji.

34. Zarządzenie nr 169/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 170/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 171/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 172/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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38. Zarządzenie nr 173/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 174/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 175/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 176/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 177/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 178/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 179/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 180/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 181/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 182/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 183/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych
– ustalonych abonentów telefonów.

49. Zarządzenie nr 184/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 185/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

51. Zarządzenie nr 186/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 187/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 188/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 189/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 190/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 191/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 192/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 193/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 194/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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60. Zarządzenie nr 195/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 196/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 197/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 198/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 199/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 200/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 201/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 202/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 203/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 204/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 205/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 206/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 207/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 208/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 209/2006 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Decyzja nr 71z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania grupy operacyjno-śledczej.

76. Decyzja nr 72/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2006 r. uchylająca decy-
zję w sprawie upoważnienia Dyrektora Central-
nego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji
do podejmowania decyzji w zakresie koordyno-
wania działań obserwacyjnych realizowanych
w skali ogólnokrajowej.

77. Decyzja nr 73/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania zaświadczeń i udziela-
nia informacji o wpisach w ewidencji kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego pro-
wadzonej przez Komendanta Głównego Policji.

78. Decyzja nr 74/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 31/Cmt/06/EM.

79. Decyzja nr 75/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 30/Ckt/06/JM.

80. Decyzja nr 76/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 23/Ckt/06/EM.

81. Decyzja nr 77/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr28/Cmt/06/BG.

82. Decyzja nr 78/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 29/Ckt/06/JUK.
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83. Decyzja nr 79/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 6/Cam/06/UM.

84. Decyzja nr 80/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr27/Cam/06/WP.

85. Decyzja nr 81/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr26/BKSz/06/EM.

86. Decyzja nr 82/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zmiany decyzji
nr 667/05 Komendanta Głównego Policji w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 267/spot/2.3.2/87/04/RS/05.

87. Decyzja nr 84/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr
307 Komendanta Głównego Policji z dnia 14
czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 9/BŁiI/05/JC.

88. Decyzja nr 85/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

89. Decyzja nr 87/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wy-
znaczenia redaktora strony Komendanta Głów-
nego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

90. Decyzja nr 88/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji powypadkowej w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku mł. insp. Barba-
ry Horbik-Piazdeckiej – Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Bydgoszczy.

91. Decyzja nr 89/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do akceptowania niektórych wydat-
ków reprezentacyjnych lub okolicznościowych
oraz przydziału upominków finansowanych ze
środków pozostających w dyspozycji Komendan-
ta Głównego Policji.

92. Decyzja nr 90/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
oraz trybu postępowania w tych sprawach.

93. Decyzja nr 91/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia
do udzielania urlopów policjantom Centralnego Biu-
ra Śledczego Komendy Głównej Policji.

94. Decyzja nr 93/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie roz-
wiązania wspólnego zespołu koordynacyjnego.

95. Decyzja nr 94/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do realizacji niektórych
zadań w zakresie gospodarowania składnikami
majątku ruchomego powierzonego Komendzie
Głównej Policji.

96. Decyzja nr 95/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmiany decyzji
dotyczącej powołania zespołu do koordynacji i reali-
zacji zadań związanych z przygotowaniem operacji
Komendanta Głównego Policji – zabezpieczenia wi-
zyty w Polsce Papieża Benedykta XVI.

97. Decyzja nr 96/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania zespołu do przygo-
towania misji ewaluacyjnej Schengen dotyczą-
cej oceny wdrożenia dorobku prawnego
Schengen z zakresu współpracy policyjnej.

98. Decyzja nr 97/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania koncepcji
fizycznego zwalczania aktów terroru w Rze-
czypospolitej Polskiej.

99. Decyzja nr 98/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie udzielania
pełnomocnictw do składania oświadczeń w za-
kresie praw i obowiązków majątkowych w imie-
niu Komendanta Głównego Policji.

100. Decyzja nr 99/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia
Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Dro-
gowego Komendy Głównej Policji do działania w
charakterze przedstawiciela Komendanta Głównego
Policji w sprawach związanych z organizacją prac
Centralnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obsza-
rach kolejowych.

101. Decyzja nr 100/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie wyznaczenia dysponentów
funduszu operacyjnego Policji I stopnia.

102. Decyzja nr 101/2006 Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania 34/BF/06/BP.

103. Decyzja nr 102/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 257/BŁiI/06/EJ/05.

104. Decyzja nr 103/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu programowego do opracowa-
nia programów nauczania języka angielskiego.

105. Decyzja nr 104/2006 Komendanta Głównego
Policji a dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie powo-
łania Komisji egzaminacyjnej w celu sprawdzenia
kwalifikacji osoby, ubiegającej się o uzyskanie li-
cencji pilota Lotnictwa Policji z zakresu wiedzy
lotniczej wymaganej dla danej specjalności.

106. Decyzja nr 105/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie upoważnie-
nia kierowników komórek organizacyjnych Central-
nego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji do
zwracania się o niezbędną pomoc od instytucji pań-
stwowych, organów administracji publicznej oraz
jednostek gospodarczych prowadzących działal-
ność w zakresie użyteczności publicznej.
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107. Decyzja nr 106/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

108. Decyzja nr 108/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do wypracowania zasad i kry-
teriów naliczeń etatowych oraz etatyzacji
w jednostkach organizacyjnych Policji.

109. Decyzja nr 109/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie
upoważnienia do występowania podmiotów
wykonujących działalność telekomunikacyjną
z wnioskami o ujawnienie danych związanych
z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego.

110. Decyzja nr 110/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do realizacji postanowień
uchwały nr 15/06 Rady Ministrów w sprawie
podjęcia działań w odniesieniu do ośrodków wy-
poczynkowych, wypoczynkowo-szkoleniowych
oraz szkoleniowych będących w dyspozycji wła-
ściwych organów administracji rządowej.

111. Decyzja nr 111/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 35/CLK/06/BG.

112. Decyzja nr 112/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 36/Ckt/06/BG.

113. Decyzja nr 113/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie realizacji w Komendzie Głównej
Policji niektórych zadań związanych z prowadze-
niem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki.

114. Decyzja nr 115/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zastępcy pełnomocnika do spraw
ochrony informacji niejawnych.

115. Decyzja nr 117/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie prze-
prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
dla policjantów – kandydatów do służby
w kontyngentach policyjnych przewidywanych
do udziału w misjach pokojowych/policyjnych
w roku 2006.

116. Decyzja nr 118/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 37/BŁiI/06/JG.

117. Decyzja nr 119/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 40/Cam/06/WP.

118. Decyzja nr 120/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 38/BŁiI/06/IJ.

119. Decyzja nr 121/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie zmia-
ny decyzji nr 48/06 Komendanta Głównego
Policji w sprawie powołania komisji przetargo-
wej do postępowania nr 14/BŁiI/06/MK.

120. Decyzja nr 122/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przepro-
wadzenia działań ochronno-porządkowych zwią-
zanych ze szkoleniem „Criminal Investigation”.

121. Decyzja 123z/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

122. Decyzja 124z/2006 Komendanta Głównego Poli-
cji z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

123. Decyzja nr 125/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu w celu opracowania propozycji
zmian przepisów dotyczących funkcjonowania
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzyma-
nych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwie-
nia oraz policyjnych izb dziecka.

124. Decyzja nr 126/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu programowego do opracowa-
nia projektu programu szkolenia zawodowego
podstawowego dla policjantów, którzy odbyli
służbę kandydacką.

125. Decyzja nr 127/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do określenia stanowisk poli-
cyjnych realizujących zadania w służbie wspo-
magającej działalność Policji w zakresie organi-
zacyjnym, logistycznym i technicznym.

126. Decyzja nr 128/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie przeprowadzenia postępowa-
nia kwalifikacyjnego dla policjantów – kandy-
datów do służby w kontyngentach policyjnych
przewidywanych do udziału w misjach pokojo-
wych/policyjnych w roku 2006.

127. Decyzja nr 131z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.

128. Decyzja nr 132z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

129. Decyzja nr 133z/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

130. Decyzja nr 134/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 41/Cam/06/GB.

131. Decyzja nr 135/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca decyzję
nr 711/05 Komendanta Głównego Policji z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do postępowania nr 262/BŁiI/EJ/05.



132. Decyzja nr 135a/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję nr 11/06 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 stycznia 2006  r. – zmieniająca de-
cyzję nr 711/05 Komendanta Głównego Policji
w sprawie powołania komisji przetargowej do
postępowania nr 262/BŁiI/EJ/05.

133. Decyzja nr 136/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 39/Ckt/06/UM.

134. Decyzja nr 200/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 42/Cmt/06/EM.

135. Decyzja nr 137/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie przeprowadzenia inwentaryza-
cji na ostatni dzień roku obrotowego w Biurze
Finansów Komendy Głównej Policji.

136. Decyzja nr 140/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wy-
znaczenia członków Centralnego Zespołu ds.
Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

137. Decyzja nr 141/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej.

138. Decyzja nr 143/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania zaświadczeń o przebie-
gu służby lub zatrudnienia w resorcie spraw we-
wnętrznych i administracji dla celów emerytal-
nych policjantom zwalnianym ze służby.

139. Decyzja nr 144/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie upoważnienia do wydawania
świadectw służby i opinii o służbie policjantom
zwalnianym ze służby.

140. Decyzja nr 145/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 46/Ckt/06/JM.

141. Decyzja nr 146/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 45/Cmt/06/EM.

142. Decyzja nr 147/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 47/Ckt/06/BG.

143. Decyzja nr 150/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie zasad rachunkowości prowa-
dzonej w Komendzie Głównej Policji.

144. Decyzja nr 151/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 marca 2006 r. zmieniająca de-
cyzje w sprawie udzielenia pełnomocnictw do
zawierania umów w imieniu Komendanta
Głównego Policji oraz trybu postępowania
w tych sprawach.

145. Decyzja nr 153/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania zespołu programowego do opracowa-
nia projektu programu kursu specjalizacyjnego
dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki
w laboratoriach kryminalistycznych Policji – re-
alizowanego centralnie w ramach doskonalenia
zawodowego.

146. Decyzja nr 154/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 1006 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania jednolitych
zasad udzielania zamówień publicznych w Ko-
mendzie Głównej Policji.

147. Decyzja nr 155/2006 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 48/Ctr/06/HC.


