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79 
DECYZJA NR 399 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 19 czerwca 2008 r. 

w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów komórek organizacyjnych  
Policji właściwych w sprawach sztabowych 

 
Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz 
doskonalenia zawodowego w Policji  (Dz. U. Nr 
126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644) postanawia 
się, co następuje:  
 

§ 1 
Wprowadza się „Program kursu specjalistyczne-

go dla policjantów komórek organizacyjnych Policji 
właściwych w sprawach sztabowych”, stanowiący 
załącznik do decyzji. 

§ 2 
Realizację programu, o którym mowa w § 1, 

powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 
 

§ 3 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
z up. Pierwszy Zastępca 
Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk 

 
Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Zespole Informacji Prawnej Wydziału In-

formacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. 
 
 
 

80 
DECYZJA NR 400 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 19 czerwca 2008 r. 

zmieniajaca decyzję w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji 
oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policjii 

 
Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 
43, poz. 277 z późn. zm.1)) i § 5 ust. 1 i 2 zarzą-
dzenia nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 
14 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu Ko-
mendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 47) 
postanawiam, co następuje:  
 

§ 1 
W decyzji nr 382 Komendanta Głównego Policji 

z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podziału 
 

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 oraz 
z 2008 r. Nr 86, poz. 521. 

zadań miedzy zastępców Komendanta Głównego 
Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji  
w imieniu Komendanta Głównego Policji w § 2  
pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) nadinsp. Henryk Tusiński nadzoruje komendan-

tów wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Go-
rzowie Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie i w 
Łodzi.”. 

 
§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Komendant Główny Policji 
nadinsp. Andrzej Matejuk 
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Wykaz aktów prawnych  
Komendanta Głównego Policji  

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym 
Komendy Głównej Policji nr 12 

 
1. Zarządzenie nr 526/2008 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

2. Zarządzenie nr 527/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

3. Zarządzenie nr 528/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

4. Zarządzenie nr 529/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

5. Zarządzenie nr 530/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

6. Zarządzenie nr 531/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

7. Zarządzenie nr 532/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

8. Zarządzenie nr 533/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

9. Zarządzenie nr 534/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

10. Zarządzenie nr 535/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

11. Zarządzenie nr 536/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 

operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

12. Zarządzenie nr 537/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej 

13. Zarządzenie nr 538/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

14. Zarządzenie nr 539/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

15. Zarządzenie nr 540/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

16. Zarządzenie nr 541/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

17. Zarządzenie nr 542/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

18. Zarządzenie nr 543/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

19. Zarządzenie nr 544/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

20. Zarządzenie nr 545/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

21. Zarządzenie nr 546/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

22. Zarządzenie nr 547/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

23. Zarządzenie nr 548/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
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powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

24. Zarządzenie nr 549/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

25. Zarządzenie nr 550/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

26. Zarządzenie nr 551/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 26 maja 2008 r. zmieniają-
ce zarządzenie w sprawie powołania komisji 
do zniszczenia materiałów operacyjnych zgro-
madzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej. 

27. Zarządzenie nr 552/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28  maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

28. Zarządzenie nr 553/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

29. Zarządzenie nr 554/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

30. Zarządzenie nr 555/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

31. Zarządzenie nr 556/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

32. Zarządzenie nr 558/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

33. Zarządzenie nr 559/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

34. Zarządzenie nr 560/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

35. Zarządzenie nr 561/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

36. Zarządzenie nr 562/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

37. Zarządzenie nr 563/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

38. Zarządzenie nr 564/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

39. Zarządzenie nr 565/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

40. Zarządzenie nr 566/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
powołania komisji do zniszczenia materiałów 
operacyjnych zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej. 

41. Zarządzenie nr 567/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

42. Zarządzenie nr 568/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

43. Zarządzenie nr 569/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

44. Zarządzenie nr 570/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

45. Zarządzenie nr 571/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

46. Zarządzenie nr 572/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
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łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

47. Zarządzenie nr 573/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

48. Zarządzenie nr 574/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

49. Zarządzenie nr 575/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

50. Zarządzenie nr 576/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

51. Zarządzenie nr 577/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

52. Zarządzenie nr 578/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

53. Zarządzenie nr 579/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

54. Zarządzenie nr 580/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

55. Zarządzenie nr 581/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

56. Zarządzenie nr 582/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

57. Zarządzenie nr 583/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

58. Zarządzenie nr 584/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra-

wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

59. Zarządzenie nr 585/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

60. Zarządzenie nr 586/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

61. Zarządzenie nr 587/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

62. Zarządzenie nr 588/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

63. Zarządzenie nr 589/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

64. Zarządzenie nr 590/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

65. Zarządzenie nr 591/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

66. Zarządzenie nr 592/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

67. Zarządzenie nr 593/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

68. Zarządzenie nr 594/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

69. Zarządzenie nr 595/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 
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70. Zarządzenie nr 596/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 10 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

71. Zarządzenie nr 597/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

72. Zarządzenie nr 598/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

73. Zarządzenie nr 599/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

74. Zarządzenie nr 600/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

75. Zarządzenie nr 601/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

76. Zarządzenie nr 602/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

77. Zarządzenie nr 603/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

78. Zarządzenie nr 604/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

79. Zarządzenie nr 605/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

80. Zarządzenie nr 606/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

81. Zarządzenie nr 607/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-

teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

82. Zarządzenie nr 608/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

83. Zarządzenie nr 609/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

84. Zarządzenie nr 610/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 12 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

85. Zarządzenie nr 612/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

86. Zarządzenie nr 613/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

87. Zarządzenie nr 614/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

88. Zarządzenie nr 615/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

89. Zarządzenie nr 616/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

90. Zarządzenie nr 617/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

91. Zarządzenie nr 618/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

92. Zarządzenie nr 619/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej w Centralnym 
Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. 
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93. Zarządzenie nr 620/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej w Centralnym 
Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. 

94. Zarządzenie nr 621/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej w Centralnym 
Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. 

95. Zarządzenie nr 622/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

96. Zarządzenie nr 623/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

97. Zarządzenie nr 624/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

98. Zarządzenie nr 625/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

99. Zarządzenie nr 626/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

100. Zarządzenie nr 627/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

101. Zarządzenie nr 628/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

102. Zarządzenie nr 629/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

103. Zarządzenie nr 630/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

104. Zarządzenie nr 631/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 

sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

105. Zarządzenie nr 632/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

106. Zarządzenie nr 633/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

107. Zarządzenie nr 634/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

108. Zarządzenie nr 635/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

109. Zarządzenie nr 636/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 czerwca 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

110. Decyzja nr 308/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 87/BŁiI/08/BP. 

111. Decyzja nr 309/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 89/Cmt/08/EM. 

112. Decyzja nr 310/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 92/Cmt/08/EM. 

113. Decyzja nr 311/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania  
nr 91/BŁiI/08/AP. 

114. Decyzja nr 312/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 96/Cut/08/MZ. 

115. Decyzja nr 313/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 95/Ckt/08/RJ. 

116. Decyzja nr 314/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 94/BŁiI/08/UM. 

117. Decyzja nr 315/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie po-
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wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 97/Ckt/08/BB. 

118. Decyzja nr 316/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania zespołu do uszczegółowienia koncep-
cji dotyczącej funkcjonowania laboratoriów 
kryminalistycznych Policji. 

119. Decyzja nr 317/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie or-
ganizacji i przeprowadzenia transgranicznego 
ćwiczenia dowódczo-sztabowego z udziałem 
wydzielonych sił i środków Policji polskiej przy 
współudziale wydzielonych jednostek Policji 
słowackiej i czeskiej. 

120. Decyzja nr 319/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 maja 2008 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie realizacji w Komendzie Głów-
nej Policji niektórych zadań związanych z 
prowadzeniem i kontrolą gospodarki finanso-
wej jednostki. 

121. Decyzja nr 320/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 98/Cut/08/TP.  

122. Decyzja nr 321/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 93/Cmt/08/EM. 

123. Decyzja nr 322/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 86/Cmt/08/KD. 

124. Decyzja nr 323/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 21 maja 2008 r. dotyczy zmiany 
Decyzji nr 311 w sprawie powołania komisji 
przetargowej do postępowania nr 91/BŁiI/08/ 
AP. 

125. Decyzja nr 324/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej 
opału w obiektach Komendy Głównej Policji. 

126. Decyzja nr 325/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 99/BŁiI/08/AP. 

127. Decyzja nr 326/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 133/08 w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania nr 
26/Cmt/08/Msz. 

128. Decyzja nr 328/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Zespołu w celu 
określenia sposobu postępowania w przypad-
ku udziału policjantów wykonujących czynno-
ści operacyjno-rozpoznawcze z wykorzysta-
niem operacyjnych środków transportu w zda-
rzeniach drogowych. 

129. Decyzja nr 329/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie udzielenia upoważnień do re-
alizacji niektórych zadań w zakresie gospodar-
ki finansowej  Komendy Głównej Policji oraz 
innych podmiotów organizacyjnych podległych 
Komendantowi Głównemu Policji lub przez 
niego nadzorowanych. 

130. Decyzja nr 330/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie eg-
zaminu kwalifikującego do udziału w kursie 
specjalistycznym dla policjantów-ekspertów 
pełniących służbę w kontyngentach policyj-
nych. 

131. Decyzja nr 331/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie upo-
ważnienia do załatwiania spraw związanych z 
prowadzeniem ewidencji kierowców narusza-
jących przepisy ruchu drogowego. 

132. Decyzja nr 332/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji oraz posta-
nowień w postępowaniu w sprawach o naru-
szenie przepisów ustawy o transporcie dro-
gowym oraz do wydawania zaświadczeń w 
tym postępowaniu. 

133. Decyzja nr 333/2007 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania aktów administra-
cyjnych dotyczących badań lekarskich oraz 
psychologicznych kierujących pojazdami. 

134. Decyzja nr 334/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania zaświadczeń i udzie-
lania informacji o wpisach w ewidencji kie-
rowców naruszających przepisy ruchu drogo-
wego prowadzonej przez Komendanta Głów-
nego Policji. 

135. Decyzja nr 335z/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania zespołów do spraw militaryzacji w 
jednostkach organizacyjnych Policji. 

136. Decyzja nr 336/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania komisji Socjalnej 
do spraw funduszu socjalnego emerytów i 
rencistów Policji oraz ich rodzin. 

137. Decyzja nr 337/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 72/BŁiI/08/BP. 

138. Decyzja nr 338/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej. 

139. Decyzja nr 339/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej. 

140. Decyzja nr 340/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca de-
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cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno- 
-procesowej. 

141. Decyzja nr 341/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-śledczej. 

142. Decyzja nr 342/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej. 

143. Decyzja nr 343/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
procesowej. 

144. Decyzja nr 344/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej. 

145. Decyzja nr 345/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania w Komendzie 
Głównej Policji zespołu do wartościowania 
stanowisk pracy w służbie cywilnej. 

146. Decyzja nr 346/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie upo-
ważnienia do rozpatrywania zażaleń w spra-
wach o wykroczenia. 

147. Decyzja nr 347/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. uchylająca de-
cyzję w sprawie powołania zespołu do współ-
pracy z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi 
w zakresie spraw związanych z dostępem Po-
licji do informacji przesyłanych w publicznych 
sieciach telekomunikacyjnych. 

148. Decyzja nr 348/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie zespołów, których członko-
wie będą wykonywać zadania w ramach ko-
misji powoływanych do niszczenia materiałów 
zgromadzonych podczas stosowania kontroli 
operacyjnej w Centralnym Biurze Śledczym 
Komendy Głównej Policji, Biurze Spraw We-
wnętrznych Komendy Głównej Policji oraz 
przez grupy zadaniowe powoływane przez 
Komendanta Głównego Policji. 

149. Decyzja nr 349/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie 
zmiany Decyzji nr 320/08 w sprawie powoła-
nia komisji przetargowej do postępowania 
98/Cut/08/TP. 

150. Decyzja nr 350/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 101/BŁiI/08/BP. 

151. Decyzja nr 356/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania grupy operacyjno-procesowej. 

152. Decyzja nr 357/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania grupy operacyjno-procesowej. 

153. Decyzja nr 358z/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniająca 

decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej. 

154. Decyzja nr 359/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. dotyczy zmia-
ny Decyzji nr 311 w sprawie powołania komisji 
przetargowej do postępowania nr 91/BŁiI/08/AP. 

155. Decyzja nr 360/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 102/BŁiI/08/Msz. 

156. Decyzja nr 361/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania zespołu do 
opracowania nowych zasad otrzymywania i 
wysokości uposażenia policjantów. 

157. Decyzja nr 362/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie 
okresowego wprowadzenia zmianowego roz-
kładu czasu służby i pracy w niektórych ko-
mórkach organizacyjnych Biura Wywiadu 
Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz 
upoważnienia do wyznaczania policjantów 
pełniących służbę w tych komórkach do peł-
nienia dyżurów domowych. 

158. Decyzja nr 363/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie 
zasad przyznawania i korzystania ze służbo-
wych kart płatniczych oraz rozliczania doko-
nywanych przy ich użyciu operacji finanso-
wych w Komendzie Głównej Policji. 

159. Decyzja nr 364/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 103/Ckt/08/BB. 

160. Decyzja nr 365/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 104/Cmt/08/UM. 

161. Decyzja nr 366/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 105/Cut/08/AS. 

162. Decyzja nr 367/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 106/BŁiI/08/BP. 

163. Decyzja nr 368/2007 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie 
upoważnienia do wydawania decyzji oraz za-
łatwiania niektórych innych spraw w zakresie 
gospodarki mieszkaniowej. 

164. Decyzja nr 369/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania grupy operacyjno-procesowej. 

165. Decyzja nr 370/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej. 
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166. Decyzja nr 371/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie 
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej. 

167. Decyzja nr 372/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie 
rozwiązania grupy operacyjno-śledczej. 

168. Decyzja nr 373/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 100/Cut/08/TP. 

169. Decyzja nr 374/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. dotyczy zmia-
ny Decyzji nr 311 w sprawie powołania komi-
sji przetargowej do postępowania nr 91/BŁiI/ 
08/AP. 

170. Decyzja nr 375/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- 
-odbiorczej składników majątku obrotowego 
przechowywanego w Magazynie Kwatermi-
strzowskim Sekcji Magazynów Biura Logistyki 
Policji Komendy Głównej Policji. 

171. Decyzja nr 376/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 108/Ckt/08/EMi. 

172. Decyzja nr 377/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 9 czerwca 2008 r. dotyczy zmia-
ny Decyzji nr 97 z dnia 21 lutego 2008 r. w 
sprawie powołania komisji przetargowej do re-
alizacji postępowania nr 26/Cmt/08/MSz, 
zmienianej Decyzjami Komendanta Głównego 
Policji: nr 124 z dnia 29 lutego 2008 r., 133 z 
dnia 10 marca 2008 r., 298 z dnia 14 maja 
2008 r. oraz 326 z dnia 27 maja 2008 r. 

173. Decyzja nr 379/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania komisji do od-
bioru usługi wdrożenia zaktualizowanego inter-
fejsu Krajowego Systemu Informatycznego 
opracowanego na podstawie szczegółowej 
specyfikacji technicznej systemu SIS-II-ICD 
2.5 (XSD 2.5.2.1). 

174. Decyzja nr 380/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie 
inwentaryzacji oraz wyceny pozostałych środ-
ków trwałych Komendy Głównej Policji. 

175. Decyzja nr 381/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie 
Komisji do Wyboru Kandydata na Stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkoleniowo-Wypoczynko-

wego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Szklarskiej Porębie. 

176. Decyzja nr 383/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie 
upoważnienia do załatwiania niektórych spraw 
związanych z pełnieniem służby w kontyngen-
tach policyjnych wydzielonych do realizacji 
zadań poza granicami państwa, odbywaniem 
zagranicznych podróży służbowych przez poli-
cjantów i pracowników Policji oraz przyjmo-
waniem delegacji zagranicznych. 

177. Decyzja nr 384/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 114/Cut/08/RJ. 

178. Decyzja nr 385/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 111/Cir/08/RJ. 

179. Decyzja nr 386/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 111/Cut/08/JC. 

180. Decyzja nr 387/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 113Ctr/08/JC. 

181. Decyzja nr 389/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 115Cut/08/MT. 

182. Decyzja nr 390/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 116/Cut/08/AP. 

183. Decyzja nr 391/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 107/Cut/08/KD. 

184. Decyzja nr 392/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 72/BŁiI/08/BP. 

185. Decyzja nr 393/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 117/Cut/08/JC. 

186. Decyzja nr 394/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 75/BŁiI/08/EMi. 

 
 
 
 
 
 
 




