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109 
POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 3 listopada 2008 r. 

w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji i Fundacji Dzieci Niczyje  
na rzecz sprawnej obsługi „Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci 116 111” 

 
zawarte w dniu 3 listopada 2008 r. w Warszawie 
pomiędzy: 
Komendantem Głównym Policji gen. insp. Andrze-
jem Matejukiem z siedzibą w Warszawie, ul. Pu-
ławska 148/150, 
a 
Fundacją Dzieci Niczyje z siedzibą w Warszawie, 
ul. Walecznych 59, wpisaną do rejestru prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe-
go pod nr KRS 0000204426, NIP: 113-07-25-676, 
REGON: 012041461, reprezentowaną przez: 

1. Monikę Sajkowską – dyrektora Fundacji, 
2. Marię Keller-Hamelę – członka Zarządu, 

zwanymi dalej „Stronami”. 
 

W związku z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 
43, poz. 277 z późn. zm.), postanowieniami Fun-
dacji Dzieci Niczyje oraz przepisami decyzji Komisji 
z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji kra-
jowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się 
na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług  
o walorze społecznym (Dz. Urz. UE L 49, 
17.2.2007 r., str. 30), Strony zobowiązują się 
realizować zadania na rzecz ochrony dobra dziecka 
w ramach „Ogólnopolskiego telefonu zaufania dla 
dzieci 116 111”. 

 
§ 1 

Strony zobowiązują się do współpracy w sytu-
acjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdro-
wiu dziecka, wymagających natychmiastowej in-
terwencji. 

 
§ 2 

W sytuacjach, o których mowa w § 1, konsul-
tanci Fundacji Dzieci Niczyje obsługujący telefon 
zaufania 116 111 zobowiązani są do natychmia-
stowego przekazania drogą telefoniczną informacji 
o sytuacji do dyżurnego komendy wojewódzkiej 
(Stołecznej) Policji właściwej ze względu na miej-
sce jej zaistnienia. Jeżeli miejsce to nie jest znane, 
informacja jest przekazywana do dyżurnego Ko-
mendy Stołecznej Policji. 

 
§ 3 

Dyżurujący konsultant Fundacji Dzieci Niczyje 
zobowiązany jest do przekazania podczas zgłosze-
nia telefonicznego dyżurnemu komendy wojewódz-
kiej (Stołecznej) Policji wszystkich posiadanych 

informacji niezbędnych do podjęcia skutecznej in-
terwencji przez Policję. 

 
§ 4 

W razie podjęcia przez Policję czynności w 
związku z potwierdzeniem informacji o sytuacji 
określonej w § 1, dyżurujący konsultant Fundacji 
Dzieci Niczyje zobowiązany jest do przekazywania 
dyżurnemu komendy wojewódzkiej (Stołecznej) 
Policji wszystkich bieżących informacji dotyczą-
cych podjętej interwencji. 

 
§ 5 

Dyżurny komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Po-
licji niezwłocznie, po otrzymaniu od konsultanta 
Fundacji Dzieci Niczyje telefonicznej informacji  
o sytuacji określonej w § 1, podejmie czynności 
służbowe zmierzające do likwidacji bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. 

 
§ 6 

Policja zobowiązuje się do przekazania Fundacji 
Dzieci Niczyje informacji o podjętych czynnościach 
w związku ze zgłoszeniem interwencji wyłącznie na 
jej pisemny wniosek. 

 
§ 7 

Strony zobowiązują się do zachowania w ta-
jemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie 
spowoduje zagrożenie dobra dziecka rozumianego 
jako działania podejmowanego w najlepiej pojętym 
interesie dziecka. 

 
§ 8 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji prześle 
komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji infor-
mację określającą zasady współdziałania Stron na 
rzecz sprawnej realizacji postanowień porozu-
mienia. 

 
§ 9 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji prze-
każe materiały informacyjne dotyczące „Ogólnopol-
skiego Telefonu Zaufania dla dzieci 116 111” jed-
nostkom organizacyjnym Policji. 

 
§ 10 

Strony ustalają kwartalny tryb spotkań mają-
cych na celu omówienie współpracy prowadzonej 
w ramach porozumienia. 
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§ 11 
Porozumienie zawiera się na czas funkcjonowa-

nia „Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla dzieci 
116 111”. 

 
§ 12 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają za-
chowania formy pisemnej pod rygorem nieważno-
ści. 

 
§ 13 

Porozumienie sporządzono w dwóch jedno-
brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

§ 14 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 6 listo-

pada 2008 r. 
 
 
 

Komendant Główny Policji              Dyrektor 
gen. insp. Andrzej Matejuk   Fundacji Dzieci Niczyje 
                                           Monika Sajkowska 
 

Członek Zarządu 
Maria Keller-Hamela

 
 
 
 
 

Wykaz aktów prawnych  
Komendanta Głównego Policji,  

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym 
Komendy Głównej Policji nr 18 

 
 
1. Zarządzenie nr 1069/2008 Komendanta Głów-

nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

2. Zarządzenie nr 1070/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

3. Zarządzenie nr 1071/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

4. Zarządzenie nr 1072/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

5. Zarządzenie nr 1073/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

6. Zarządzenie nr 1074/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

7. Zarządzenie nr 1075/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-

riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

8. Zarządzenie nr 1076/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

9. Zarządzenie nr 1077/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 21 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

10. Zarządzenie nr 1078/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

11. Zarządzenie nr 1079/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 27 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

12. Zarządzenie nr 1080/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

13. Zarządzenie nr 1081/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

14. Zarządzenie nr 1082/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

15. Zarządzenie nr 1083/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
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sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

16. Zarządzenie nr 1084/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

17. Zarządzenie nr 1085/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

18. Zarządzenie nr 1086/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

19. Zarządzenie nr 1087/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

20. Zarządzenie nr 1088/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

21. Zarządzenie nr 1089/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

22. Zarządzenie nr 1090/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

23. Zarządzenie nr 1091/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

24. Zarządzenie nr 1092/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

25. Zarządzenie nr 1093/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 28 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

26. Zarządzenie nr 1094/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

27. Zarządzenie nr 1095/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

28. Zarządzenie nr 1096/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

29. Zarządzenie nr 1097/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

30. Zarządzenie nr 1098/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

31. Zarządzenie nr 1099/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

32. Zarządzenie nr 1100/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

33. Zarządzenie nr 1101/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

34. Zarządzenie nr 1102/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

35. Zarządzenie nr 1103/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

36. Zarządzenie nr 1104/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

37. Zarządzenie nr 1105/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

38. Zarządzenie nr 1106/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
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riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

39. Zarządzenie nr 1107/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

40. Zarządzenie nr 1108/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

41. Zarządzenie nr 1109/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

42. Zarządzenie nr 1110/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

43. Zarządzenie nr 1111/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

44. Zarządzenie nr 1112/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

45. Zarządzenie nr 1113/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

46. Zarządzenie nr 1114/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

47. Zarządzenie nr 1115/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

48. Zarządzenie nr 1116/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

49. Zarządzenie nr 1117/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

50. Zarządzenie nr 1118/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 31 października 2008 r. w 

sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

51. Zarządzenie nr 1119/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 3 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

52. Zarządzenie nr 1121/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

53. Zarządzenie nr 1122/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

54. Zarządzenie nr 1123/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

55. Zarządzenie nr 1124/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

56. Zarządzenie nr 1125/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

57. Zarządzenie nr 1126/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

58. Zarządzenie nr 1127/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

59. Zarządzenie nr 1128/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

60. Zarządzenie nr 1129/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

61. Zarządzenie nr 1130/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 
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62. Zarządzenie nr 1131/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

63. Zarządzenie nr 1132/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

64. Zarządzenie nr 1133/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

65. Zarządzenie nr 1134/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

66. Zarządzenie nr 1135/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

67. Zarządzenie nr 1136/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

68. Zarządzenie nr 1137/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

69. Zarządzenie nr 1138/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

70. Zarządzenie nr 1139/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

71. Zarządzenie nr 1140/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

72. Zarządzenie nr 1141/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

73. Zarządzenie nr 1142/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-

łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

74. Zarządzenie nr 1143/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

75. Zarządzenie nr 1144/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

76. Zarządzenie nr 1145/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

77. Zarządzenie nr 1146/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

78. Zarządzenie nr 1147/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

79. Zarządzenie nr 1148/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

80. Zarządzenie nr 1149/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w spra-
wie powołania komisji do zniszczenia materia-
łów operacyjnych zgromadzonych podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej. 

81. Zarządzenie nr 1150/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

82. Zarządzenie nr 1151/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia mate-
riałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

83. Zarządzenie nr 1152/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

84. Zarządzenie nr 1153/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

85. Zarządzenie nr 1154/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
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sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

86. Zarządzenie nr 1155/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

87. Zarządzenie nr 1156/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

88. Zarządzenie nr 1157/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

89. Zarządzenie nr 1158/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

90. Zarządzenie nr 1159/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

91. Zarządzenie nr 1160/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

92. Zarządzenie nr 1161/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

93. Zarządzenie nr 1162/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

94. Zarządzenie nr 1163/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych podczas 
stosowania kontroli operacyjnej. 

95. Zarządzenie nr 1164/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

96. Zarządzenie nr 1165/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

97. Zarządzenie nr 1166/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

 

98. Zarządzenie nr 1167/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

99. Zarządzenie nr 1168/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

100. Zarządzenie nr 1169/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 17 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

101. Zarządzenie nr 1170/2008 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 18 listopada 2008 r. w 
sprawie powołania komisji do zniszczenia ma-
teriałów operacyjnych zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej. 

102. Decyzja nr 663/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 21 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 573/08 w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania 
nr 184/Ckt/08/JC. 

103. Decyzja nr 664/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 21 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 234/BŁiI/08/AS. 

104. Decyzja nr 665/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 232/BŁiI/08/MK. 

105. Decyzja nr 666/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 216/Ckt/08/KD. 

106. Decyzja nr 667/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 października 2008 r. zmienia-
jąca decyzję w sprawie powołania grupy ope-
racyjno-procesowej. 

107. Decyzja nr 668/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 października 2008 r. zmienia-
jąca decyzję w sprawie powołania grupy ope-
racyjno-procesowej. 

108. Decyzja nr 669/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 października 2008 r. zmienia-
jąca decyzję w sprawie powołania grupy ope-
racyjno-procesowej. 

109. Decyzja nr 670/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 października 2008 r. w spra-
wie powołania zespołu do opracowania pro-
jektu programu nauczania prowadzonego w 
formie kursu specjalistycznego dla policjantów 
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w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania 
materiałów i ochrony materiałów poczty spe-
cjalnej na magistralnych wewnątrzwojewódz-
kich i lokalnych trasach kurierskich. 

110. Decyzja nr 671/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 października 2008 r. w spra-
wie upoważnienia Dyrektora oraz Zastępców 
Dyrektora biura Kadr i Szkolenia Komendy 
Głównej Policji do podejmowania decyzji oraz 
wykonywania określonych czynności w imie-
niu Komendanta Głównego Policji w zakresie 
spraw osobowych policjantów, szkoleniowych 
oraz organizacyjnych. 

111. Decyzja nr 672/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 października 2008 r. w spra-
wie powołania grupy operacyjno-procesowej. 

112. Decyzja nr 673/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji w sprawie powołania ko-
misji przetargowej do postępowania nr 
219/Ckt/08/RJ. 

113. Decyzja nr 675/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 października 2008 r. zmienia-
jąca Decyzję Nr 551 KGP z dnia 4 września 
2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwenta-
ryzacji uzbrojenia i kontroli broni oraz amunicji 
do niej użytkowanej przez funkcjonariuszy 
Komendy Głównej Policji. 

114. Decyzja nr 676/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 22 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 213/Ckt/08/BP. 

115. Decyzja nr 677/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 23 października 2008 r. w spra-
wie zmiany Decyzji nr 650/08 KGP w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 228/Cmt/08/EJ. 

116. Decyzja nr 678z/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 października 2008 r. zmienia-
jąca decyzję w sprawie powołania grupy ope-
racyjno-procesowej. 

117. Decyzja nr 679/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 235/Cir/08/RJ. 

118. Decyzja nr 680/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 238/Ctr/08/BB. 

119. Decyzja nr 681/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 28 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji przetargowej do postę-
powania nr 236/BŁiI/08/BP. 

120. Decyzja nr 682/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 29 października 2008 r. dotyczy 
zmiany Decyzji nr 664 w sprawie powołania 
komisji przetargowej do postępowania nr 
234/BŁiI/08/AS. 

121. Decyzja nr 683/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31 października 2008 r. zmienia-
jąca decyzję w sprawie powołania grupy ope-
racyjno-procesowej. 

122. Decyzja nr 684/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31 października 2008 r. w spra-
wie rozwiązania grupy operacyjno-śledczej. 

123. Decyzja nr 685/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 31 października 2008 r. zmienia-
jąca decyzję w sprawie powołania grupy ope-
racyjno-procesowej. 

124. Decyzja nr 686/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 241/Fw/08/EMi. 

125. Decyzja nr 687/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 240/Ctr/08/JC. 

126. Decyzja nr 688/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 
udzielania pełnomocnictw do składania w 
imieniu Komendanta Głównego Policji oświad-
czeń w zakresie praw i obowiązków majątko-
wych. 

127. Decyzja nr 689/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 239/Ctr/08/MT. 

128. Decyzja nr 690/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 243/BŁiI/08/Msz. 

129. Decyzja nr 691/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania zespołu do opracowania projektów 
aktów prawnych dotyczących pracy kancela-
ryjnej i obiegu dokumentów jawnych w jed-
nostkach organizacyjnych Policji, wzorów 
blankietów urzędowych oraz zasad obejmo-
wania patronatu honorowego lub udziału kie-
rownictwa Policji w komitecie honorowym. 

130. Decyzja nr 692/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 
upoważnienia do ustalania planu urlopów oraz 
ich udzielania policjantom Centralnego Biura 
Śledczego Komendy Głównej Policji. 

131. Decyzja nr 693/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie upoważnienia do załatwia-
nia niektórych spraw związanych z pełnieniem 
służby w kontyngentach policyjnych wydzie-
lonych do realizacji zadań poza granicami pań-
stwa, odbywaniem zagranicznych podróży 
służbowych przez policjantów i pracowników 
Policji oraz przyjmowaniem delegacji zagra-
nicznych. 

132. Decyzja nr 694/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie 
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powołania zespołu do opracowania projektu 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie postępowania w razie wypadków 
pozostających w związku z pełnieniem służby 
w Policji. 

133. Decyzja nr 695/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania zespołu do reali-
zacji projektów w ramach I naboru Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego. 

134. Decyzja nr 697/262 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i 
Straży Granicznej. 

135. Decyzja nr 698/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania zespołu do opracowania projektu 
programu kursu specjalistycznego dla policjan-
tów służby kryminalnej o specjalności opera-
cyjno-dochodzeniowej. 

136. Decyzja nr 699/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie powołania grupy operacyj-
no-procesowej. 

137. Decyzja nr 700/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania zespołu do  wyboru kandydata na 
stanowisko oficera Policji przy Federalnym 
Urzędzie Kryminalnym w Republice Federalnej 
Niemiec. 

138. Decyzja nr 702/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 244/Cut/08/BP. 

139. Decyzja nr 703/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 248/BŁiI/08/RJ. 

140. Decyzja nr 704/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 242/Cut/08/SJ. 

141. Decyzja nr 705/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 246/BŁiI/08/TP. 

142. Decyzja nr 706/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 249/Ctr/08/RJ. 

143. Decyzja nr 707/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 251/Cut/08/MT. 

144. Decyzja nr 708/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 253/Ckt/08/JG. 

145. Decyzja nr 709/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 252/BŁiI/08/EMi. 

146. Decyzja nr 710/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 250/BŁiI/08/JG. 

147. Decyzja nr 711/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 245/Cut/08/SJ. 

148. Decyzja nr 712/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 255/Cut/08/JM. 

149. Decyzja nr 713/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 254/BŁiI/08/BP. 

150. Decyzja nr 714/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 256/Ctr/08/SJ. 

151. Decyzja nr 715/2008 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do postępo-
wania nr 257/BŁiI//08/MK. 
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