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ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 listopada 2000 r.
w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów
samobójczych i wypadków tonięć
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30, poz. 179, z
1991 r. nr 94, poz. 422 i nr 107, poz. 461, z 1992
r. nr 54, poz. 254, z 1994 r. nr 53, poz. 214, z
1995 r. nr 4, poz. 17, nr 34, poz. 163 i nr 104, poz.
515, z 1996 r. nr 59, poz. 269 i nr 106, poz. 496, z
1997 r. nr 28, poz. 153, nr 80, poz. 499, nr 88,
poz. 554, nr 106, poz. 680, nr 123, poz. 779 i nr
141, poz. 943, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999
r. nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. nr 73, poz. 852)
zarządza się, co następuje:
Przepisy ogólne

Rozdział 1

§1
Zarządzenie określa metody i formy wykonywania
przez służby policyjne zadań w zakresie rejestracji
statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i wypadków tonięć.
§2
Policja rejestruje i przetwarza informacje o:
1) postępowaniach przygotowawczych dotyczących
przestępstw:
a) wszczętych pierwszy raz, podjętych lub
wznowionych,
b) zakończonych, w tym również o dochodzeniach przeprowadzonych w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. zakończonych umorzeniem bez wydania postanowienia o wszczęciu oraz o dochodzeniach przeprowadzonych w
niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. i
przekazanych do dalszego prowadzenia do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej,
2) sprawach przekazanych do sądu rodzinnego, w

3)
4)
5)
6)
7)

tym również w przypadku, gdy nie wydano postanowienia o wszczęciu postępowania,
przestępstwach i czynach karalnych stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych,
podejrzanych o popełnienie przestępstw i nieletnich sprawcach czynów karalnych,
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw lub czynów karalnych,
zamachach samobójczych dokonanych lub usiłowanych,
wypadkach utonięcia lub ratowania osoby tonącej.

§3
1. Informacje, o których mowa w § 2 pkt 1-7, rejestruje się wypełniając odpowiednie formularze statystyczne, zwane dalej „formularzami”, oraz przesyłając je do komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej w sprawach przetwarzania tych informacji, zwanej dalej „komórką do spraw statystyki”.
2. Przetwarzanie informacji odbywa się po wprowadzeniu danych z formularzy do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA”, zgodnie
z dokumentacją tego systemu.
3. O organizacji pracy komórek do spraw statystyki
decyduje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.
§4
Rejestrowane i przetwarzane informacje są wykorzystywane przez służby policyjne do:
1) obserwacji i analizy statystycznej przestępczości
i poszczególnych rodzajów przestępstw, rozmiaru
i cech charakterystycznych środowisk przestępczych, a także wskaźników ocennych,
2) dostarczania danych:
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a) niezbędnych w zapobieganiu przestępczości i
ściganiu sprawców przestępstw i czynów karalnych oraz potrzebnych do planowania i podejmowania decyzji,
b) do badań kryminologiczno-socjologicznych,
c) o wynikach pracy Policji, jej skuteczności
i efektywności oraz obciążeniu postępowaniami
jednostek organizacyjnych Policji.
§5
Rejestracji dokonuje się na formularzach:
1) Stp-1 – Zgłoszenie o wszczęciu postępowania,
2) Stp-2 – Zgłoszenie o zakończeniu postępowania,
3) Stp-3 – Zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym
w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych,
4) Stp-5 – Zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu postępowania, zwrocie akt do uzupełnienia,
5) Stp-10 – Zgłoszenie zamachu samobójczego,
6) Stp-11 – Zgłoszenie wypadku utonięcia lub uratowania tonącego,
których wzory stanowią załączniki nr 3-8 do zarządzenia.
§6
Przy rejestracji na formularzach, o których mowa
w § 5 pkt 1 – 4, należy posługiwać się:
1) wykazem symboli do formularzy, który stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) katalogiem przestępstw, zawierającym wykaz
stanów prawnych i ich symboli cyfrowych, który
stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§7
1. Formularze wypełniają policjanci prowadzący postępowanie przygotowawcze na podstawie materiałów z postępowania przygotowawczego zawartych w aktach tego postępowania lub danych zawartych w urządzeniach ewidencyjnych.
2. Formularze wypełnia się bez poprawek.
3. Za zgodność zapisów w formularzach z informacjami zawartymi w aktach postępowania lub urządzeniach ewidencyjnych odpowiedzialne są osoby
wypełniające i ich właściwi przełożeni, każdy w
swoim zakresie.
Rozdział 2
Zasady rejestracji postępowań przygotowawczych
wszczętych, podjętych lub wznowionych oraz zakończonych.
§8
Na formularzu Stp-1 rejestruje się wyłącznie:
1) dochodzenia wszczęte przez Policję po raz pierwszy, z wyjątkiem dochodzeń o wykroczenia skarbowe,
2) materiały wyłączone z postępowania przygotowawczego do odrębnego prowadzenia o poszczególne czyny albo względem poszczególnych osób,
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3) sprawy przekazane do sądu rodzinnego o czyny
karalne
popełnione
przez
nieletnich,
z wyłączeniem wykroczeń, również w przypadku,
gdy nie wydano postanowienia o wszczęciu postępowania,
4) śledztwa i dochodzenia wszczęte przez prokuratora lub inny organ i przekazane przez prokuratora
po raz pierwszy do Policji do dalszego prowadzenia w trybie art. 311 § 3 pkt 1 k.p.k.
§9
Rejestracji na formularzu Stp-1 dokonuje się równocześnie z wydaniem postanowienia o wszczęciu
postępowania przygotowawczego lub postanowienia
o wyłączeniu materiałów z postępowania przygotowawczego, lub niezwłocznie po otrzymaniu sprawy z
prokuratury do dalszego prowadzenia, albo w chwili
przekazania materiałów dotyczących nieletnich do
sądu rodzinnego.
§ 10
1. Na formularzu Stp-2 rejestruje się:
1) postępowania
przygotowawcze
zakończone
przez Policję, wszczęte po raz pierwszy, podjęte
lub wznowione i przekazane do:
a) prokuratury do zakończenia,
b) sądu rodzinnego,
c) finansowych organów dochodzenia,
d) prokuratury wojskowej, Urzędu Ochrony Państwa lub Żandarmerii Wojskowej,
e) sądu lub innych organów orzekających w
sprawach o wykroczenia.
2) dochodzenia przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. i umorzone bez
wydania postanowienia o wszczęciu postępowania,
3) dochodzenia przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. i przekazane do
dalszego prowadzenia do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej,
4) zakończone
postępowania
przygotowawcze
prowadzone po zwrocie sprawy w trybie art.
397 k.p.k.,
5) postępowania
przygotowawcze
zakończone
przez prokuraturę.
2. Za zakończenie prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Policję uważa się:
1) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia,
2) skierowanie wniosku do prokuratora o wystąpienie z wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania,
3) skierowanie wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania określającego podstawę umorzenia,
4) skierowanie wniosku o zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia albo wniosku o sporządzenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa lub dochodzenia,
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5) skierowanie wniosku o zastosowanie amnestii,
6) skierowanie wniosku do prokuratura o przekazanie materiałów lub bezpośrednie ich przekazanie do sądu rodzinnego,
7) przekazanie dochodzenia organom, o których
mowa w ust. 1 lit. c - e,
8) skierowanie do prokuratora wniosku o przejęcie
ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości
innych państw,
9) przekazanie do sądu materiałów dotyczących
przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.
§ 11
1. Zakończone postępowanie przygotowawcze, bez
względu na liczbę objętych nim przestępstw lub
czynów karalnych rejestruje się na jednym formularzu Stp-2.
2. Gdy jednym postępowaniem objętych jest dwa lub
więcej czynów, to jako kwalifikację prawną sprawy podaje się kwalifikację czynu głównego zagrożonego karą najsurowszą, a w przypadku jednakowego zagrożenia karą – czynu wyrządzającego
większą szkodę.
§ 12
Jeżeli kilka postępowań przygotowawczych połączono we wspólnym dochodzeniu lub śledztwie, to
po jego zakończeniu dokonuje się rejestracji na jednym formularzu Stp-2, wpisując na odwrotnej stronie
formularza, w wykazie spraw połączonych symbole
jednostek organizacyjnych Policji i numery tych
spraw z rejestru śledztw i dochodzeń, zwanego dalej
„RSD”.
§ 13
Rejestracji na formularzu Stp-2 dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu prowadzenia postępowania
przygotowawczego przez Policję.
§ 14
Przy przetwarzaniu informacji o sprawach zakończonych w sposób, o którym mowa w § 10 ust. 2
pkt 4, spraw tych nie wlicza się do ogółu spraw zakończonych.
§15
Na formularzu Stp-5 rejestruje się:
1) postępowania przygotowawcze wznowione lub
podjęte z umorzenia albo podjęte z zawieszenia –
pod tym samym numerem RSD nadanym przy
rejestracji wszczęcia,
2) postępowania przygotowawcze przekazywane
między jednostkami organizacyjnymi Policji,
3) sprawy zwrócone przez sąd rodzinny lub prokuratora do uzupełnienia,
4) sprawy zwrócone przez sąd za pośrednictwem
prokuratora do uzupełnienia, po wniesieniu aktu
oskarżenia,
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5) postępowania przygotowawcze przekazane prokuratorowi do osobistego prowadzenia.
§ 16
1. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 1, rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej
Policji, która postępowanie przygotowawcze
otrzymała do prowadzenia po wznowieniu lub
podjęciu z umorzenia albo z zawieszenia.
2. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 2, rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej
Policji przekazującej akta postępowania oraz w
jednostce organizacyjnej Policji przejmującej je do
dalszego prowadzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 3 i 4,
rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej
Policji, której zwrócono sprawę do uzupełnienia.
Polecenia prokuratora wykonania pojedynczej
czynności po zakończeniu postępowania przez Policję nie traktuje się jako zwrotu sprawy do uzupełnienia.
4. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 5, rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej
Policji przekazującej sprawę prokuratorowi.
Rozdział 3
Zasady rejestracji przestępstw stwierdzonych, podejrzanych i pokrzywdzonych.
§ 17
1. Na formularzu Stp-3 rejestruje się:
1) przestępstwa stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym oraz czyny karalne, z wyjątkiem wykroczeń, popełnione
przez nieletnich,
2) informacje o podejrzanych i sprawcach czynów
karalnych,
3) informacje o liczbie pokrzywdzonych w wyniku
przestępstw lub czynów karalnych z wyszczególnieniem pokrzywdzonych cudzoziemców.
2. Za przestępstwa lub czyny karalne stwierdzone
uważa się:
1) zbrodnie i występki ścigane z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwa skarbowe
objęte postępowaniem skierowanym przez Policję do prokuratury do zakończenia lub postępowaniem przekazanym do finansowego organu dochodzenia na zasadzie art. 134 § 4
k.k.s.,
2) występki ścigane z oskarżenia prywatnego
objęte
postępowaniem
przygotowawczym
wszczętym przez prokuratora.
§ 18
1. Rejestracji na formularzu Stp-3 dokonuje się w
przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze:
1) prowadzone przez Policję o określone przestępstwo zakończyło się:
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a) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub
sporządzenie aktu oskarżenia,
b) skierowaniem wniosku o zastosowanie
amnestii,
c) skierowaniem wniosku do prokuratora o
wystąpienie
do
sądu
z
wnioskiem
o warunkowe umorzenie postępowania,
d) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub
sporządzenie postanowienia o umo-rzeniu
postępowania z powodu:
– okoliczności, że podejrzany nie popełnił
zarzucanego mu przestępstwa, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4,
– cofnięcia przez osobę uprawnioną wniosku o ściganie ustalonego sprawcy czynu
zabronionego,
– niecelowości orzekania (art. 11 § 1
k.p.k.),
– niewykrycia sprawcy, z zastrzeżeniem §
25 ust. 4,
– śmierci podejrzanego,
e) skierowaniem wniosku o przekazanie akt
prokuraturze wojskowej, Urzędowi Ochrony
Państwa lub Żandarmerii Wojskowej,
f) skierowaniem wniosku o przejęcie ścigania
przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw,
g) przekazaniem materiałów w sprawach nieletnich do sądu rodzinnego,
h) przekazaniem na zasadzie art. 134 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, do finansowych
organów dochodzenia, z uwagi na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez
sprawcę,
2) zakończyło się umorzeniem z powodu:
a) niepoczytalności sprawcy (art. 31 § 1 k.k.),
b) popełnienia przez nieletniego do lat 13 czynu karalnego, z wyjątkiem wykroczenia,
3) zakończono po podjęciu, wznowieniu lub
uchyleniu przez prokuratora postanowienia o
umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, gdy postępowanie zakończyło się w sposób określony w pkt 1, z wyjątkiem lit. d tiret
pierwsze i czwarte, lub w pkt 2.
2. Rejestracji na formularzu Stp-3 dokonuje się równocześnie z odpowiadającym mu formularzem
Stp-2.
§ 19
1. W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym po zwrocie sprawy w trybie art. 397 k.p.k.,
na formularzu Stp-3 rejestruje się jedynie dodatkowo ujawnione przestępstwa, które wcześniej
nie były objęte rejestracją. Na formularzu Stp-3
wypełnianym dla tych przestępstw wpisuje się
symbol jednostki organizacyjnej Policji miejsca ich
popełnienia.
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2. W rozumieniu ust. 1 przestępstwem dodatkowo
ujawnionym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym jest przestępstwo lub czyn karalny
ujawnione dopiero w toku postępowania przygotowawczego, organa ścigania nie były o nim
wcześniej zawiadomione i popełnienie tego czynu
przez podejrzanego zostało procesowo udowodnione.
3. W przypadku działania sprawcy w warunkach
określonych w art. 12 k.k. lub w art. 6 § 2 k.k.s.
(czyn ciągły) rejestracji przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub czynu karalnego dokonuje
się na jednym formularzu Stp-3.
4. W przypadku jeżeli sprawca jednym czynem (art.
11 § 1 k.k.) narusza jeden przepis karny działając
na szkodę wielu podmiotów rejestracji dokonuje
się na jednym formularzu Stp-3.
5. Jeżeli sprawca jednym czynem narusza znamiona
więcej niż jednego przestępstwa:
1) z Kodeksu karnego lub z Kodeksu karnego i innych ustaw karnych, z wyjątkiem Kodeksu
karnego skarbowego (art. 11 § 2 k.k.) – rejestruje się przestępstwo zagrożone karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3,
2) z Kodeksu karnego skarbowego (art. 7 § 1 i 2
k.k.s.) – rejestruje się przestępstwo zagrożone
karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3,
3) z Kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw
karnych, także Kodeksu karnego (art. 8 k.k.s.)
– rejestruje się każde przestępstwo na osobnym formularzu Stp-3,
4) z Kodeksu karnego skarbowego, gdy akta
przekazuje się do finansowych organów dochodzenia w związku z wnioskiem sprawcy o
zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – rejestruje się przestępstwo zagrożone karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 –
4, rejestracji na formularzach Stp-3 dokonuje się
tylko wówczas, gdy jednostka organizacyjna Policji przekazuje postępowanie przygotowawcze do
prokuratury z wnioskiem o zakończenie lub do finansowych organów dochodzenia na zasadzie art.
134 § 4 k.k.s.
§ 20
1. Jeżeli podejrzanemu zarzuca się popełnienie więcej niż jednego przestępstwa, dane o tym podejrzanym rejestruje się na formularzu Stp-3, który
dotyczy przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą. Na formularzach dotyczących innych popełnionych przez niego przestępstw wpisuje się
tylko imię i nazwisko podejrzanego.
2. Dane o podejrzanym, którego działanie przestępcze polega na pomocnictwie, podżeganiu, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym
rejestruje się na formularzu Stp-3 łącznie z danymi
podejrzanego o dokonanie lub usiłowanie prze-
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stępstwa.
3. Dane o podejrzanym o przygotowanie popełnienia
czynu zabronionego rejestruje się na osobnym
formularzu.
4. Nie rejestruje się na formularzu danych o osobie,
w stosunku do której postępowanie umarza się
wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa.

wykrytego w sprawie, w której zakończono postępowanie po podjęciu lub wznowieniu, w dziale
Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, która podjęła lub wznowiła postępowanie, albo ustaliła sprawcę przestępstwa.
3. Na formularzach Stp-3 spraw połączonych wpisuje
się numer RSD sprawy, do której włączono postępowanie.

§ 21
Przy przetwarzaniu informacji z formularzy Stp-3
nie wlicza się do przestępstw stwierdzonych:
1) czynów karalnych popełnionych przez nieletnich
do lat 13,
2) czynów karalnych popełnionych przez osoby niepoczytalne,
3) przestępstw popełnionych na terenie innego państwa,
4) zbrodni wojennych i przeciwko narodowi polskiemu.

§ 25
1. W przypadku rejestracji na formularzu Stp-3 przestępstw stwierdzonych w podjętych lub wznowionych po umorzeniu postępowaniach przygotowawczych o przestępstwo zarejestrowane jako
niewykryte w bieżącym roku kalendarzowym lub
wcześniej, o symbolu rejestracji w dziale III „Podstawa rejestracji” decyduje data wydania postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania.
2. W sprawach podjętych po umorzeniu, po ustaleniu, że sprawcą jest osoba niepoczytalna lub nieletni do lat 13, w dziale III formularza Stp-3 „Podstawa rejestracji” wpisuje się symbol „5” lub „7”
(podjęcie lub wznowienie postępowania po umorzeniu) zamiast symbolu „8” albo „9” (popełnienie
czynu przez nieletniego do lat 13, albo umorzenie
na zasadzie art. 31 § 1 k.k.).
3. Przy rejestracji na formularzu Stp-3 przestępstwa
stwierdzonego w zakończonym postępowaniu
przygotowawczym, które zostało wyłączone do
odrębnego prowadzenia względem innej osoby albo nieletniego, który popełnił przestępstwo
wspólnie z dorosłym, dane tej osoby wpisuje się
w dziale XIX w pozycji „02”.
4. Przestępstwa stwierdzone, zarejestrowane wcześniej w postępowaniu przygotowawczym umorzonym wobec niewykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego
mu przestępstwa nie mogą być ponownie rejestrowane na formularzu Stp – 3, jeżeli postępowanie przygotowawcze umarza się z tych samych, wyżej wymienionych powodów.

Rozdział 4
Zasady rejestracji zamachów samobójczych i wypadków tonięcia.
§ 22
1. Na formularzu Stp-10 rejestruje się zamachy samobójcze oddzielnie dla każdej osoby, która popełniła lub usiłowała popełnić samobójstwo.
2. Rejestracji dokonuje się po udokumentowaniu
zaistniałego zamachu samobójczego wpisując
właściwe informacje lub zakreślając odpowiedni
symbol w każdym z działów formularza.
§ 23
1. Na formularzu Stp-11 rejestruje się ujawnione
przez Policję wypadki tonięcia, z wyjątkiem:
1) spowodowanych działaniem przestępczym,
2) wypadków przy pracy, spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów bhp,
3) dokonanych lub usiłowanych zamachów samobójczych przez utopienie, w których stosuje się
przepis § 22.
2. Każdy wypadek tonięcia, bez względu na liczbę
osób uczestniczących w danym zdarzeniu i skutek, rejestruje się na jednym formularzu Stp-11.
Rozdział 5
Sposób wypełniania formularzy:
§ 24
Na formularzach Stp-1 i Stp-2 i Stp-3 wpisuje się
w dziale I symbol jednostki organizacyjnej Policji,
która wszczęła lub zakończyła postępowanie przygotowawcze.
1. Na formularzu Stp-3 wpisuje się w dziale Ia symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji,
na terenie której popełniono przestępstwo, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Na formularzu Stp-3 dotyczącym przestępstwa

§ 26
1. Na formularzu Stp-3 dane o podejrzanym wpisuje
się według stanu z chwili popełnienia przestępstwa.
2. Jako pierwszego wpisuje się podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą.
3. W przypadku rejestracji danych o podejrzanym,
którego działanie przestępcze polega na podżeganiu, pomocnictwie, sprawstwie kierowniczym lub
sprawstwie polecającym, gdy nie ustalono sprawcy czynu głównego, sporządza się dwa formularze
Stp-3: jeden dotyczący czynu głównego wpisując
w dziale XXI symbol „8” - umorzenie z powodu
niewykrycia sprawcy, drugi od pozycji „02” dotyczący informacji o podejrzanym, którego działanie
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przestępcze polega na podżeganiu, pomocnictwie,
sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym, z zastrzeżeniem ust.4.
4. W przypadku rejestracji danych o podejrzanym,
którego działanie przestępcze polega na podżeganiu lub pomocnictwie, gdy inna osoba nie dokonała czynu zabronionego, sporządza się jeden
formularz Stp-3 dotyczący informacji o podejrzanym, którego działanie przestępcze polega na
podżeganiu lub pomocnictwie, wpisując w dziale
XXI odpowiedni symbol w pozycji „01”.
§ 27
Na formularzu Stp-10 w działach 13-14 i 23-25
zakreśla się tyle odpowiedzi, ile ustaleń dokonano w
toku wyjaśniania okoliczności zamachu samobójczego.
Rozdział 6
Postępowanie z formularzami w jednostkach organizacyjnych Policji
§ 28
1. Wypełnione i podpisane przez wypełniającego
formularze kontroluje się pod względem merytorycznym i logicznym. Skontrolowane formularze
potwierdza podpisem i imienną pieczątką bezpośredni przełożony.
2. Wypełniony odcinek kontrolny formularza Stp-2
włącza się do akt kontrolnych sprawy lub dołącza
do kopii pisma, przy którym sprawę przekazuje się
do sądu rodzinnego lub innego organu.
3. Jednostki organizacyjne Policji przekazują wypełnione formularze:
1) Stp-1, Stp-2, Stp-3 i Stp-5 – do komórki do
spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, z
uwzględnieniem ust. 4,
2) Stp-10 i Stp-11 – do komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
4. W przypadku przekazywania postępowania, o
którym mowa w § 15 pkt 2, jednostka organizacyjna Policji przekazująca postępowanie jednostce
organizacyjnej Policji znajdującej się w:
1) tym samym powiecie - dołącza do akt sprawy
wypełniony formularz Stp-5, który po uzupełnieniu w jednostce przejmującej postępowanie
przesyłany jest przez nią do komórki do spraw
statystyki komendy powiatowej (miejskiej) lub
wojewódzkiej Policji,
2) innym powiecie - wypełnia formularz Stp-5 w
dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła
się do komórki do spraw statystyki komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej
(miejskiej) Policji, która skreśla sprawę z rejestru spraw pozostających w załatwianiu, a
drugi dołącza się do przekazywanych akt, a po
uzupełnieniu przez jednostkę przejmującą postępowanie, przesyłany jest przez nią do komórki do spraw statystyki komendy powiato-
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wej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej)
Policji, której podlega.
5. Wysłanie formularzy odnotowuje się w RSD wpisując rodzaj i liczbę przekazanych formularzy oraz
datę ich wysłania.
§ 29
1. Wypełnione formularze przesyła się w sposób
określony w § 28 ust. 3 pkt 1, nie rzadziej niż raz
w tygodniu. Ostatnia przesyłka formularzy powinna wpłynąć najpóźniej w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
2. Na wniosek naczelnika wydziału, w którym usytuowana jest komórka do spraw statystyki, w porozumieniu z naczelnikiem wydziału dochodzeniowośledczego bądź innego służby kryminalnej (w zależności od struktury) komendant wojewódzki
(Stołeczny) Policji może określić wcześniejszy, niż
określony w ust. 1, termin zakończenia zbierania
danych, lecz nie wcześniejszy niż trzeci dzień roboczy przed końcem miesiąca, którego dotyczą
dane.
3. Formularze Stp-10 i Stp-11 przesyła się w terminie umożliwiającym przetworzenie kwartalnej informacji przez komórkę do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
4. Komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego przesyłają formularze Stp-1, Stp-2 i Stp-3
bezpośrednio do komórek do spraw statystyki
komend wojewódzkich Policji.
Rozdział 7
Postępowanie z formularzami w komórkach do
spraw statystyki komendy wojewódzkiej lub powiatowej (miejskiej) Policji.
§ 30
Do komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji są również przesyłane z prokuratur i sądów rodzinnych wypełnione formularze Stp-2 i Stp-3 dotyczące postępowań przygotowawczych prowadzonych osobiście przez prokuratora lub sędziego rodzinnego bez udziału Policji.
§ 31
1. Otrzymane formularze sprawdza się pod względem formalnym i logicznym, a w szczególności
czy:
1) zostały wypełnione zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia,
2) wypełnione są wymagane działy,
3) informacje w poszczególnych działach nie są
sprzeczne,
4) znajdują się wymagane podpisy osób sporządzających je i zatwierdzających.
2. W przypadku ujawnienia błędów nie dających się
poprawić we własnym zakresie lub telefonicznie,
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odsyła się formularz do jednostki organizacyjnej
Policji w celu dokonania poprawek.
3. W przypadkach określonych w § 30 ujawnione
błędy wyjaśnia się w wydziałach organizacyjnych
prokuratur okręgowych.
4. W przypadku, gdy formularz Stp-3 dotyczy przestępstwa popełnionego poza obszarem właściwości terytorialnej komórki do spraw statystyki,
przekazuje ona taki formularz do komórki do
spraw statystyki właściwej według miejsca popełnienia przestępstwa.
5. Po sprawdzeniu formularze numeruje się i układa
w paczki po 100 sztuk – oddzielnie każdego rodzaju.
§ 32
1. Wprowadzanie informacji źródłowych do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA” z formularzy odbywa się w komórce do
spraw statystyki komend wojewódzkich lub powiatowych (miejskich) Policji, albo w utworzonym
przez komendanta wojewódzkiego Policji dla sąsiednich
powiatów
centrum
regionalnym,
z którego dane przekazuje się do komórki do
spraw statystyki komendy wojewódzkiej Policji.
2. W komendach powiatowych (miejskich) Policji
wprowadzanie danych z formularzy odbywać się
może z terminala do wojewódzkiej bazy danych
lub do komputera.
3. Jeżeli dane w komendzie powiatowej (miejskiej)
są wprowadzane do komputera, aktualizacji danych w bazie wojewódzkiej dokonuje się raz w
miesiącu, w terminie uzgodnionym z komórką do
spraw statystyki komendy wojewódzkiej Policji.
W przypadku, gdy komputer nie pracuje w sieci
policyjnej, dane przekazuje się na dyskietkach.
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cje przez Policyjną Sieć Transmisji Danych do Wydziału Analiz i Statystyki Biura Prezydialnego Komendy Głównej Policji najpóźniej piątego dnia roboczego
miesiąca następującego po kwartale.
§ 35
1. Komórka do spraw statystyki komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji sporządza, dla każdej jednostki organizacyjnej
Policji prowadzącej postępowanie przygotowawcze, komputerowy rejestr wpływu wypełnionych
formularzy i spraw pozostających w załatwianiu.
2. Wydruk z rejestru, o którym mowa w ust. 1, za
dany miesiąc sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do właściwej
jednostki organizacyjnej Policji, a drugi pozostawia
w komórce do spraw statystyki dla celów kontrolno-ewidencyjnych.
3. Komórka do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na podstawie rejestru, o którym mowa w ust. 1, może sporządzać
wykaz spraw prowadzonych ponad 6 miesięcy,
który przekazuje do wydziału dochodzeniowo-śledczego lub innego służby kryminalnej komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
§ 36
1. Formularze, po przetworzeniu informacji w nich
zawartych, przechowywane są przez komórki do
spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji przez okres
6 miesięcy po zakończeniu roku, którego dotyczą.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, do
przechowywanych formularzy stosuje się przepisy
o postępowaniu z materiałami archiwalnymi oraz
dokumentacją niearchiwalną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra, a także przepisy jednolitego rzeczowego
wykazu akt Policji.

§ 33
1. Komórki do spraw statystyki komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji przesyłają, przez Policyjną
Sieć Transmisji Danych, wprowadzone przez siebie lub przez podległe jednostki miesięczne informacje z formularzy najpóźniej do trzeciego dnia
roboczego następnego miesiąca do Wydziału Analiz i Statystyki Policyjnej Biura Prezydialnego Komendy Głównej Policji.
2. O zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie poinformować Wydział Analiz i
Statystyki Policyjnej Biura Prezydialnego Komendy
Głównej Policji.

§ 37
Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są komendanci wojewódzcy Policji oraz dyrektorzy: Biura
Koordynacji Służby Kryminalnej Komendy Głównej
Policji, Biura Prezydialnego Komendy Głównej Policji
Centralnego Biura Śledczego, każdy w swoim zakresie.

§ 34
Po zakończeniu kwartału komórka do spraw statystyki komendy wojewódzkiej Policji dokonuje przetworzenia informacji zawartych w formularzach Stp10 i Stp-11 przy wykorzystaniu oprogramowania
wykonanego w Wydziale Analiz i Statystyki Policyjnej
Biura Prezydialnego KGP i przesyła zebrane informa-

§ 38
1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego
zarządzenia dotyczących rejestracji, w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji sprawuje kierownik komórki dochodzeniowo-śledczej (naczelnik Wydziału Dochodzenio-

Rozdział 8
Nadzór nad rejestracją i przetwarzaniem informacji.
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wo-Śledczego) komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. W przypadku, gdy w strukturze komendy wojewódzkiej Policji nie powołano samodzielnej komórki dochodzeniowo-śledczej, odpowiedzialnego za nadzór w tym zakresie, spośród
kierowników komórek służby kryminalnej wyznacza komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji. W
Centralnym Biurze Śledczym nadzór sprawują kierownicy jego komórek organizacyjnych.
2. Osoby sprawujące nadzór, o którym mowa w ust.
1, zobowiązane są w szczególności do zatwierdzania na formularzu Stp-2 działu XII „Liczba czynów w sprawie” w sprawach obejmujących 10
lub więcej przestępstw stwierdzonych.
3. W komendach powiatowych (miejskich) obowiązek przewidziany w przepisie ust. 2 spoczywa na
kierownikach komórek dochodzeniowo-śledczych i
dotyczy postępowań, w których stwierdzono 5
lub więcej przestępstw albo czynów karalnych. W
przypadku, gdy w strukturze powiatowej (miejskiej) nie powołano samodzielnej komórki dochodzeniowo-śledczej, odpowiedzialnego za nadzór w
tym zakresie, spośród kierowników komórek służby kryminalnej wyznacza komendant powiatowy
(miejski) Policji. Obowiązek ten rozciąga się także
na postępowania zakończone przez podległe komisariaty Policji.
4. Nadzór nad eksploatacją systemu komputerowego
w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji
sprawują naczelnicy wydziałów, w których usytuowane są komórki do spraw statystyki.
§ 39
1. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o wypełnianiu formularzy, które spowodowało istotne
zniekształcenie wojewódzkich danych o przestępczości lub wyników pracy, komendant wojewódzki Policji występuje do Dyrektorów Biur Prezydialnego i Koordynacji Służby Kryminalnej KGP z uzasadnionym wnioskiem o usunięcie błędnych formularzy ze zbiorów źródłowych wojewódzkich i
ogólnokrajowych oraz – gdy jest to konieczne –

Poz. 1
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zastąpienia ich formularzami prawidłowymi.
2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust.
1 bezwzględnie wymaga przeprowadzenia czynności wyjaśniających ustalających przyczyny powstania nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych i wyciągnięcia wniosków służbowych.
3. Dyrektorzy Biur wymienieni w ust. 1 w przypadkach szczególnych mogą, również z urzędu podjąć
wspólną decyzję o korekcie danych w zbiorach
źródłowych. O podjętej decyzji informuje się zainteresowanego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
4. Wymiany lub usunięcia formularzy, o których
mowa w ust. 1 dokonuje wyłącznie Wydział Analiz i Statystyki Policyjnej Biura Prezydialnego KGP.
§ 40
Stosowanie innych, niż przewidziane w zarządzeniu, form lub zakresu gromadzenia informacji objętych zarządzeniem wymaga zgody Komendanta
Głównego Policji, chyba że obowiązek taki wynika z
odrębnych przepisów.
Rozdział 9
Przepisy końcowe.
§ 41
Traci moc zarządzenie nr 16/98 Komendanta
Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 1998 r.
w sprawie policyjnego systemu informacyjnego o
postępowaniach przygotowawczych oraz niektórych
innych zdarzeniach, zmienione zarządzeniem nr
30/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. oraz nr 20/99 z dnia
13 grudnia 1999 r.
§ 42
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2001 r.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna
Załączniki
do zarządzenia nr 17
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 listopada 2000 r.
Załącznik nr 1

WYKAZ SYMBOLI DO FORMULARZY

1)

1. Formularz Stp-1
W rubrykach formularza Stp-1 wpisuje się w dziale oznaczonym jako:
1) „I. Symbol jednostki Policji, Nr RSD” – symbol województwa i jednostki organizacyjnej Policji, która wydała
postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego oraz numer RSD,

1)

W wykazie umieszczono tylko te działy, które wymagają objaśnień co do sposobu ich wypełnienia.
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2) „II. Podstawa rejestracji” - symbol podstawy rejestracji, gdy:
a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:
- bez postępowania sprawdzającego..........................................................................
- po postępowaniu sprawdzającym............................................................................
b) postępowanie wyłączono względem:
- jednego z czynów................................................................................................
- innej osoby.........................................................................................................

1
2
7
8

3) „III. Stwierdzono użycie broni” – symbol broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia lub
urządzenia:
a) broń palna............................................................................................................
1
b) broń gazowa .......................................................................................................
2
c) broń pneumatyczna ..............................................................................................
7
d) inna broń .............................................................................................................
3
e) broń nie ustalona ..................................................................................................
4
f) miotacz gazu obezwładniającego ............................................................................
5
g) materiał wybuchowy .............................................................................................
6
h) niebezpieczne narzędzie lub urządzenie ....................................................................
8
i) nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia, urządzenia .......... 9
4) „IV. Reakcja na przestępstwo” – symbol określający czas od chwili otrzymania informacji
przestępstwie do podjęcia czynności policyjnych2):
a) czynności podjęto bezpośrednio ..............................................................................
b) do 24 godzin ........................................................................................................
c) od 2 do 5 dni .......................................................................................................
d) od 6 do 10 dni .....................................................................................................
e) powyżej 10 dni .....................................................................................................

o popełnionym
1
2
3
4
5

5) „V. Postępowanie poprzedzono” – symbol określający, czy wszczęcie postępowania poprzedzono:
a) pracą operacyjną ................................................................................................... 1
b) nie prowadzono pracy operacyjnej ........................................................................... 0
6) „VI. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu przestępstw”- odpowiedni symbol kwalifikacji prawnej na
podstawie katalogu przestępstw.

2. Formularz Stp-2
W rubrykach formularza Stp-2 wpisuje się w dziale oznaczonym jako:
1) „I. Symbol jednostki Policji, Nr RSD” – symbol województwa i jednostki organizacyjnej Policji, która zakończyła postępowanie przygotowawcze oraz numer RSD,
2) „II. Podstawa rejestracji” – symbol podstawy rejestracji3), gdy:
a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:
- bez postępowania sprawdzającego .........................................................................
- po postępowaniu sprawdzającym ...........................................................................
- z zastosowaniem art. 308 k.p.k. i art. 17 k.p.k. .......................................................
b) zwrócono akta w trybie nadzoru z prokuratury lub sądu rodzinnego do uzupełnienia........
c) podjęto lub wznowiono po umorzeniu .......................................................................
d) podjęto po zawieszeniu ...........................................................................................
e) zwrócono akta z sądu poprzez prokuraturę do uzupełnienia po wniesieniu aktu oskarżenia ....
f) postępowanie wyłączone ........................................................................................
g) podjęto po zawieszeniu po uprzednim wyłączeniu względem innej osoby .......................
h) czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k....
2)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
0

Dotyczy przypadków, gdy postępowanie prowadzi się w sprawach o przestępstwo z art. 148, 155-159, 163-164, 173,
177, 178a, 181-187, 197, 252, 275, 278-282 i 288 kk lub inne popełnione z użyciem broni, materiału wybuchowego,
niebezpiecznego narzędzia albo urządzenia.
3)
Nie wypełnia się, gdy postępowanie umorzono po czynnościach przewidzianych w art. 308 i 17 kpk bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania.
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3) „III. Grupa strat” – symbol wysokości strat, wysokości nielegalnego obrotu, wysokości wręczonych albo
przyjętych korzyści majątkowych lub uszczuplenia należności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego4)
a) do 250 zł ............................................................................................................... 1
b) 251 – 1.000 zł ...................................................................................................... 2
c) 1.001 – 50.000 zł .................................................................................................. 3
d) 50.001 – 100.000 zł .............................................................................................. 4
e) 100.001 – 500.000 zł ............................................................................................. 5
f) 500.001 – 1.000.000 zł .......................................................................................... 6
g) powyżej 1.000.000 zł ............................................................................................ 7
h) strat nie ustalono .................................................................................................... 9
i) strat nie było .......................................................................................................... 0
4) „IV. Rodzaj postępowania” – symbol rodzaju postępowania5):
a) dochodzenie uproszczone ........................................................................................
b) dochodzenie zwykłe ...............................................................................................
c) śledztwo w trybie art. 311 § 3 pkt 1 kpk (postępowanie przygotowawcze powierzone
przez prokuratora) ..................................................................................................
d) postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuratora (bez udziału Policji)
e) śledztwo lub dochodzenie z zastosowaniem art. 311 § 3 pkt 2 kpk (czynności zlecone
Policji) ..................................................................................................................
f) postępowanie w sprawach nieletnich .....................................................................
g) czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308
kpk.......................................................................................................................

2
3
4
5
6
7
0

5) „V. Podstawa wszczęcia” – symbol podstawy wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego .............................................................................. 1
b) zawiadomienie innej, niż pokrzywdzony, osoby .......................................................... 7
c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej ............................. 2
d) zawiadomienie organów kontroli .............................................................................. 3
e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez Policję ........................... 4
f) inny czyn ujawniony w toku postępowania przygotowawczego ................................... 5
g) na podstawie:
– materiałów operacyjnych ...................................................................................... 6
– innych materiałów własnych Policji ........................................................................ 8
h) w wyniku działań, akcji, operacji .............................................................................. 0
6) „VI. Jednostka prowadząca”- symbol jednostki prowadzącej postępowanie:
a) Komenda Główna Policji ..........................................................................................
b) komenda powiatowa (miejska) Policji .......................................................................
c) komisariat kolejowy Policji .......................................................................................
d) komisariat wodny lub lotniczy Policji..........................................................................
e) pozostałe komisariaty Policji ....................................................................................
f) komenda wojewódzka Policji ...................................................................................
g) prokuratura ...........................................................................................................
h) sąd rodzinny ..........................................................................................................

1
2
3
5
4
7
8
0

7) „VII. Pracownik prowadzący” – symbol określający pracownika prowadzącego postępowanie:
a) policjant Centralnego Biura Śledczego .......................................................................
b) policjant ruchu drogowego ......................................................................................
c) policjant służby kryminalnej specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej ...
d) policjant służby kryminalnej specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości kryminalnej .....
e) inny policjant .........................................................................................................

1
2
4
5
6

4)

Wpisuje się symbol ustalony dla czynu zagrożonego karą najsurowszą. Przy zakończeniu postępowania o kilka przestępstw
wartości nie sumuje się. Przy formach popełnienia: usiłowanie, przygotowanie należy wpisać symbol „0”.
5)
Nie wypełnia się, gdy postępowanie umorzono po przeprowadzeniu dochodzenia w niezbędnym zakresie w trybie art. 308
kpk i 17 kpk bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania.
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f) prokurator ............................................................................................................. 7
g) sędzia rodzinny ...................................................................................................... 9
8) „VIII. Czas trwania” – symbol czasu trwania postępowania6):
a) do 1 miesiąca ........................................................................................................
b) do 2 miesięcy ........................................................................................................
c) do 3 miesięcy ........................................................................................................
d) do 4 miesięcy ........................................................................................................
e) do 5 miesięcy ........................................................................................................
f) do 6 miesięcy ........................................................................................................
g) od 7 do 12 miesięcy ...............................................................................................
h) powyżej 12 miesięcy ..............................................................................................
9)

„IX. Wynik postępowania” – symbol wyniku postępowania:
a) skierowanie wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia .......................
b) skierowanie wniosku o zastosowanie amnestii lub abolicji .........................................
c) przekazanie akt postępowania do:
- sądu rodzinnego .................................................................................................
- finansowych organów dochodzenia ......................................................................
- sądu lub innych organów orzekających w sprawach o wykroczenia ..........................
- innych organów Rzeczypospolitej Polskiej ..............................................................
d) skierowanie wniosku o zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu postępowania .......
e) skierowanie wniosku o umorzenie warunkowe .........................................................
f) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o
umorzeniu postępowania:
- z przyczyn wyłączających ściganie (bez art.31 § 1 kk) ............................................
- wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa ...........
- z powodu niewykrycia sprawcy (ów) ....................................................................
- wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu.......................................................
- z braku znamion przestępstwa .............................................................................
- z braku znamion przestępstwa, po wykonaniu czynności przewidzianych w art. 308 i
17 kpk, bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania ..............................
- na zasadzie art. 31 §1 kk ....................................................................................
- na podstawie ustawy (dekretu) o amnestii .............................................................
- na zasadzie art. 11§ 1 kpk z uwagi na niecelowość orzekania ..................................
- skierowanie wniosku o przejęcie ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw .....................................................................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
00
10
32
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
41

10) „X. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu przestępstw” – symbol czynu głównego,
11) „XI. Wartość zabezpieczenia w zł” – wartość mienia zabezpieczonego w złotych7),
12) „XII. Liczba czynów w sprawie” – liczbę czynów w sprawie, na które wypełniono odrębne formularze Stp-3,
w tym także na wykryte po podjęciu lub wznowieniu postępowania,
13) „XIII. Koszty postępowania w zł” – wydatki poniesione przez Policję w złotych.

3. Formularz Stp-3
W rubrykach formularza Stp-3 wpisuje się w dziale oznaczonym jako:
1) „I. Symbol jednostki Policji (kończącej postępowanie), Nr RSD” – symbol województwa i jednostki organizacyjnej Policji, kończącej postępowanie przygotowawcze oraz numer RSD,
2) „II. Data popełnienia przestępstwa” – datę popełnienia przestępstwa, przy czym w przypadku:
6)

Do czasu trwania postępowania nie zalicza się okresu od daty wydania postanowienia o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania do daty wydania postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania. W sprawach połączonych czas trwania
liczy się od daty wszczęcia pierwszego postępowania. W sprawach wyłączonych czas trwania liczy się od daty wydania
postanowienia o wyłączeniu.
7)
Wypełnia się tylko wtedy, gdy prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu mienia, przy czym nie należy wpisywać
wartości tymczasowo zajętego mienia i wartości dowodów rzeczowych.
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a) przestępstw popełnionych czynem ciągłym oraz przestępstw gospodarczych wpisuje się ustaloną datę
rozpoczęcia działalności przestępczej,
b) trudności w ustaleniu daty popełnienia czynu, wpisywać należy datę ujawnienia przestępstwa lub datę
zawiadomienia o przestępstwie,
3) „III. Podstawa rejestracji” – symbol podstawy rejestracji:
a) wszczęcie postępowania pierwszy raz .................................................................... 1
b) umorzenie postępowania przez prokuratora na podstawie ustawy (dekretu) o amnestii
(abolicji) ..............................................................................................................
c) ujawnienie przestępstwa w toku prowadzonego postępowania ..................................
d) postępowanie dotyczące zbrodni wojennych i przeciwko Narodowi Polskiemu .............
e) podjęcie lub wznowienie umorzonego postępowania o przestępstwo zgłoszone do
statystyki jako niewykryte w :
- bieżącym roku i w tym samym roku wykryte .......................................................
- poprzednim roku kalendarzowym lub wcześniej, a wykryte w bieżącym roku kalendarzowym .......................................................................................................
f) popełnienie czynu przez nieletniego do lat 13 ..........................................................
g) umorzenie na zasadzie art. 31 § 1 kk .....................................................................

2
3
4
5
7
8
9

4) „IV. Grupa strat” – symbol wysokości strat, wysokości nielegalnego obrotu, wysokości wręczonych albo
przyjętych korzyści majątkowych lub uszczuplenia należności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego8):
a) do 250 zł ............................................................................................................. 1
b) 251 - 1.000 zł ..................................................................................................... 2
c) 1.001 - 50.000 zł ................................................................................................. 3
d) 50.001 - 100.000 zł ............................................................................................. 4
e) 100.001 - 500.000 zł ........................................................................................... 5
f) 500.001 - 1.000.000 zł ........................................................................................ 6
g) powyżej 1.000.000 zł .......................................................................................... 7
h) strat nie ustalono .................................................................................................. 9
i) strat nie było ........................................................................................................ 0
5)

„V. Klasa miejscowości” – symbol miejscowości miejsca popełnienia czynu:
a) wieś ...................................................................................................................
b) miasto o liczbie ludności:
- do 5.000 ..........................................................................................................
- 5.001 - 10.000 .................................................................................................
- 10.001 - 20.000 ...............................................................................................
- 20.001 - 50.000 ...............................................................................................
- 50.001 - 100.000 .............................................................................................
- 100.001 - 200.000 ............................................................................................
- 200.001 - 500.000 ............................................................................................
- ponad 500.000 .................................................................................................
c) na terytorium innego państwa ................................................................................

6) „VI. Podstawa wszczęcia” – symbol podstawy wszczęcia:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego ............................................................................
b) zawiadomienie innej, niż pokrzywdzony, osoby ........................................................
c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej ...........................
d) zawiadomienie organów kontroli ............................................................................
e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez Policję ........................
f) inny czyn ujawniony w toku postępowania przygotowawczego .................................
g) na podstawie:
- materiałów operacyjnych ....................................................................................
- innych materiałów własnych Policji........................................................................
8)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
7
2
3
4
5
6
8

Wpisuje się symbol ustalony na podstawie faktycznych strat, wysokości nielegalnego obrotu , wręczonych lub przyjętych
korzyści majątkowych. Symbol należy wpisywać również do przestępstw wykrytych po podjęciu (w dziale XVI sum nie
wykazuje się). Przy przestępczych usiłowaniach, pomocnictwie, podżeganiu oraz przygotowaniu wpisuje się symbol "0".
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h) w wyniku działań, akcji, operacji ............................................................................ 0
7) „VII. Sprawcy czynu” – symbol odnoszący się do informacji o sprawcach przestępstwa – jeżeli w chwili
zameldowania o przestępstwie:
a) przynajmniej jeden ze sprawców był znany .............................................................. 0
b) żaden ze sprawców nie był znany .......................................................................... 1
8) „VIII. Przestępstwo popełniono” – symbol dotyczący sprawców przestępstwa lub czynu karalnego – jeżeli
przestępstwo popełniono:
a) indywidualnie przez osobę dorosłą ......................................................................... 1
b) indywidualnie przez nieletniego .............................................................................. 2
c) przez dwie osoby dorosłe ...................................................................................... 3
d) przez dorosłego i nieletniego .................................................................................. 4
e) przez dwóch nieletnich ......................................................................................... 5
f) w grupie 3-osobowej i większej z udziałem:
- tylko osób dorosłych........................................................................................... 6
- nieletnich i dorosłych........................................................................................... 7
- tylko osób nieletnich........................................................................................... 8
g) nie ustalono ........................................................................................................ 9
9) „IX. Sprawcami przestępstwa byli” – symbol określający, czy sprawcami przestępstwa byli:
a) obywatele polscy .................................................................................................
b) cudzoziemcy lub bezpaństwowcy ..........................................................................
c) wspólnie obywatele polscy i innych państw lub bezpaństwowcy ...............................
d) nie ustalono ........................................................................................................

1
4
5
9

10) „X. Oględziny śledcze” – symbol dotyczący oględzin śledczych miejsca zdarzenia:
a) oględziny przeprowadzono i ujawniono ślady ........................................................... 1
b) oględziny przeprowadzono, nie ujawniono śladów .................................................... 0
c) oględzin nie przeprowadzono ................................................................................. 9
11) „XI. Obiekt lub miejsce przestępstwa” – symbol obiektu lub miejsca popełnienia przestępstwa:
a) apteka ................................................. 01 z) pomieszczenie mieszkalne duchownego .................................................. 21
b) bank .................................................... 02 aa) pomieszczenie produkcyjne ................ 22
c) bar, bufet, restauracja, itp. (także okolice) 03 bb) przedstawicielstwo obcego państwa ... 23
d) bazar, targ, itp. (także okolice) ................. 04 cc) przychodnia, szpital .......................... 24
e) biuro maklerskie ..................................... 45 dd) przystanek komunikacyjny (metro) ...... 38
f) cmentarz ............................................... 05 ee) samochód ....................................... 25
g) dom letniskowy lub na działce ................. 06 ff) sąd, prokuratura ............................... 41
h) garaż .................................................... 07 gg) stacja paliw ..................................... 35
i) hotel, inny obiekt hotelowy ..................... 08 hh) szkoła, placówka oświatowa, internat . 36
j) instytucja ubezpieczeniowa ..................... 47 ii) środek komunikacji (bez TAXI) ........... 26
k) kantor wymiany walut (także okolice) ....... 09 jj) taksówka ........................................ 27
l) kino, teatr, itp. (także okolice) ................. 10 kk) teren kolei (bez włamań do wagonów) 28
m) komórka, piwnica, strych ......................
n) lotnisko .................................................
o) magazyn, hurtownia, skład celny ...........
p) mieszkanie ..........................................
q) muzeum, galeria, wystawa ....................
r) obiekt administracji państwowej .............
s) obiekt administracji samorządowej ..........
t) obiekt celny .........................................
u) obiekt handlowy (także okolice) ............
v) obiekt sakralny .....................................
w) obiekt sportowy……………….......………..
x) park, las, itp...........................................
y) parking, postój taxi………………….....…...

11
39
12
13
14
15
43
44
16
17
18
19
20

ll) TIR ................................................
mm) uczelnia, akademik .........................
nn) ulica, droga, szosa, itp. ...................
oo) urząd kościelny ................................
pp) urząd pocztowy ...............................
qq) urząd telekomunikacji ........................
rr) urząd skarbowy ................................
ss) wagon kolejowy................................
tt) zakład usługowy ...............................
uu) zbiornik wodny .................................
vv) inny obiekt lub miejsce .......................

37
29
30
31
32
42
46
33
34
40
99
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12) „XII. Przedmiot przestępstwa” – symbol głównego przedmiotu kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa, kradzieży z włamaniem, fałszerstwa, kradzieży rozbójniczej, rozboju, wymuszenia rozbójniczego oraz przestępstw celnych i akcyzowych9):
a)
b)
c)
d)

art. spożywcze ................................... 01
art. tekstylne, odzież, futra, skóry ......... 02
biżuteria, zegarki, inne wyroby jubilerskie.
blankiety druków, dokumentów............. 03
04

e) broń, amunicja ...................................

05

f) dzieła sztuki, zabytki, numizmaty, zbiory
filatelistyczne ...................................... 06
g) dotacja lub subwencja .......................... 32
h) energia elektryczna ..............................
i) karty kredytowe ..................................
j) komputer, sprzęt peryferyjny, oprogramowanie .............................................
k) kredyt lub pożyczka .............................
l) książeczki i bony oszczędnościowe........
m) materiały radioaktywne ........................
n) materiały wybuchowe .........................
o) motocykl, inny jednoślad .....................
p) narkotyki, środki odurzające, leki psychotropowe ........................................

23
24
08
30
09
10
22
11
12

q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

paliwa płynne ........................................
pieniądze polskie ....................................
przedmioty kultu religijnego .....................
rower ...................................................
samochód ciężarowy ..............................
samochód osobowy ...............................
sprzęt RTV, fotograficzny, muzyczny, magnetowid, kamera ..................................
x) środki funduszu ....................................
y) taxi ......................................................
z) telefon komórkowy ................................
aa) TIR ......................................................
bb) urządzenia lub ich elementy wykonane z
metali kolorowych .................................
cc) waluta obca ..........................................
dd) wyroby alkoholowe ................................
ee) wyroby hutnicze ....................................
ff) wyroby tytoniowe ..................................
gg) podatek VAT..........................................
hh) papiery wartościowe...............................
ii) stemple, pieczątki ....................................
jj) recepty ...................................................
kk) inny.......................................................

14
15
16
21
26
17
18
31
27
25
37
20
19
13
29
28
33
34
35
36
99

13) „XIII. Związek przestępstwa gospodarczego” – liczbę ustalonych pokrzywdzonych małoletnich przy przestępstwach z art. kk 148, 151, 155-162, 189-191 § 1, 197-200, 202 § 2-3, 203, 204 § 3-4, 207-208,
210, 211, 216, 217, 247, 252, 278, 280-282, 284, 286 oraz art. 45 § 2 i 46 § 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
14) „XIV. Stwierdzono użycie broni” – symbol broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego
urządzenia, przy użyciu których dokonano przestępstwa:
a) broń palna ................................................................................................................
b) broń gazowa .............................................................................................................
c) broń pneumatyczna ...................................................................................................
d) inna broń ..................................................................................................................
e) miotacza gazu obezwładniającego ...............................................................................
f) materiału wybuchowego ............................................................................................
g) niebezpiecznego narzędzia, urządzenia .........................................................................
h) nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia, urządzenia .............

narzędzia lub
1
2
7
3
5
6
8
9

15) „XV. Rodzaj zabezpieczenia obiektu” – symbol rodzaju zabezpieczenia obiektu kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju:
a) zabezpieczenie techniczne standardowe ....................................................................... 1
b) zabezpieczenie techniczne specjalne ............................................................................ 2
c) zabezpieczenie elektroniczne ....................................................................................... 3
d) zabezpieczenie systemem elektronicznym z udziałem zabezpieczenia osobowego .............. 4
e) zabezpieczenie systemem elektronicznym z udziałem Policji ............................................ 5
f) ochrona przez specjalne uzbrojone formacje ochronne..................................................... 6
g) doraźna ochrona społeczna ......................................................................................... 8
h) brak zabezpieczenia technicznego i osobowego ............................................................. 0

9)

Jeżeli w jednym przestępstwie występuje kilka przedmiotów przestępstwa, należy wybrać i wpisać symbol najważniejszego ze względu na wartość lub ilość.
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16) „XVI. Suma strat w zł” - sumę strat, wysokość nielegalnego obrotu, wysokość wręczonych albo przyjętych
korzyści majątkowych lub wielkość uszczuplenia należności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w złotych, stosując następujące zasady:
a) przez straty rozumieć należy spowodowany przestępstwem uszczerbek w mieniu,
b) nie należy wykazywać jako straty szkód spowodowanych wprawdzie przestępstwem, ale nie pozostających z nim w bezpośrednim związku,
c) straty należy wykazywać tylko przy przestępstwach dokonanych,
d) dział wypełnia się do kwalifikacji prawnych oznaczonych w katalogu przestępstw literami "S", "O","Ł" i
"U",
e) w przypadku przestępstw wykrytych po podjęciu, strat nie należy wykazywać mimo wpisania symbolu
grupy strat,
17) „XVII. Wartości odzyskane w zł” – wartość mienia odzyskanego w złotych, przy czym dział wypełnia się
również do przestępstw wykrytych po podjęciu, jeśli wartości te nie były wykazane przy umorzeniu,
18) „XVIII. Liczba wypełnionych pozycji” – symbol statystyczny pozycji ostatniego wypełnionego wiersza w
części formularza dotyczącej podejrzanych,
19) „XIX. Symbol kwalifikacji prawnej”

10)

– odpowiedni symbol na podstawie katalogu przestępstw,

20) „XX. Forma popełnienia” 10) – symbol formy popełnienia przestępstwa:
a) dokonane ................................................................................................................
b) usiłowane ................................................................................................................
c) przygotowanie ..........................................................................................................
d) podżeganie ...............................................................................................................
e) sprawstwo kierownicze lub polecające .........................................................................
f) pomocnictwo ............................................................................................................
21) „XXI. Wynik postępowania” 10) – symbol wyniku postępowania:
a) skierowanie wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia............................
b) skierowanie wniosku o zastosowanie ustawy o amnestii ...............................................
c) przekazanie do finansowych organów dochodzenia w związku z wnioskiem sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ...............................................
d) przekazanie do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej ...............................................
e) skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie .............................................................
f) umorzenie z przyczyn wyłączających ściganie ...............................................................
g) umorzenie na zasadzie art. 11 § 1 kpk z uwagi na niecelowość orzekania ........................
h) umorzenie wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa ...
i) umorzenie z powodu niewykrycia sprawców .................................................................
j) przekazanie akt do sądu rodzinnego .............................................................................

1
3
4
5
6
7
0
1
2
4
5
6
3
7
8
9

22) „XXII. Informacja o zatrzymaniu” 11) – symbol informacji o zatrzymaniu w toku postępowania przygotowawczego:
a) osoby dorosłe:
– zatrzymany i zwolniony w ciągu 48 godzin ............................................................... 1
- zatrzymany i przekazany do dyspozycji sądu i zwolniony w ciągu 24 godzin .................. 7
- zatrzymany i aresztowany lecz areszt uchylono w toku postępowania .......................... 3
- zatrzymany i aresztowany i areszt trwał w momencie zakończenia postępowania ........... 4
b) nieletni:
- zatrzymany w izbie dziecka ..................................................................................... 5
10)

Działy XIX-XXI służą do wpisywania informacji o podejrzanych, którzy popełnili przestępstwo zgłoszone formularzem
Stp-3. Pozycja "00" zarezerwowana jest na rejestrację przestępstw nie wykrytych lub kolejnych przestępstw popełnionych
przez uprzednio zarejestrowanego podejrzanego. Pozycja "01" i następne służą do rejestracji podejrzanych o popełnienie
zgłoszonego przestępstwa.

11)

Działy XXII-XXXII wypełnia się w odniesieniu do każdego podejrzanego tylko raz przy jego czynie głównym. Przy przestępstwach niewykrytych lub przy kolejnych czynach uprzednio zarejestrowanego podejrzanego działów tych nie wypełnia
się.
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- zatrzymany i umieszczony w schronisku..................................................................... 6
23) „XXIII. Środki zapobiegawcze” 11) – symbol zastosowanych innych środków zapobiegawczych, przy czym
jeśli w toku postępowania wobec podejrzanego zastosowano kilka środków zapobiegawczych, wpisuje się
ten środek, który został zastosowany jako ostatni:
a) dozór Policji .............................................................................................................. 1
b) zakaz opuszczania kraju ............................................................................................. 2
c) poręczenie majątkowe ............................................................................................... 3
d) poręczenie społeczne lub osoby godnej zaufania ........................................................... 5
e) zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu ............................ 7
f) umieszczenie w placówce oświatowo-wychowawczej ................................................
8
g) nadzór kuratora ......................................................................................................... 9
24) „XXIV. Płeć” 11)– symbol płci podejrzanego:
a) męska...................................................................................................................... 1
b) żeńska...................................................................................................................... 2
25) „XXV. Wiek”

11)

– wiek podejrzanego (liczbę ukończonych lat)

26) „XXVI. Sposób ustalenia” 11) – symbol sposobu ustalenia podejrzanego:
a) dobrowolne zgłoszenie się sprawcy .............................................................................
b) wskazany przy zawiadomieniu lub zatrzymany na gorącym uczynku przez obywateli .........
c) wskazany lub zatrzymany przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne ...................
d) zatrzymany na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez Policję ......................
e) w wyniku postępowania przygotowawczego ................................................................
f) na podstawie:
- materiałów operacyjnych .........................................................................................
- innych materiałów własnych Policji ...........................................................................
- typowania w ZSIP ..................................................................................................
- na podstawie danych systemu AFIS .........................................................................
g) w wyniku działań, akcji, operacji .................................................................................

5
7
8
6
9

27) „XXVII. Praca – nauka” 11) – symbol dotyczący pracy lub nauki podejrzanego:
a) uczy się ...................................................................................................................
b) pracuje ....................................................................................................................
c) rencista, emeryt ........................................................................................................
d) nie uczy się i nie pracuje ............................................................................................
e) bezrobotny ...............................................................................................................
f) pracuje we własnym lub rodziców gospodarstwie rolnym ...............................................

1
2
3
4
5
7

28) „XXVIII. Karalność sądowa” 11)– symbol dotyczący karalności sądowej:
a) uprzednio nie karany ..................................................................................................
b) karany uprzednio za przestępstwa podobne ..................................................................
c) karany uprzednio za inne przestępstwa ........................................................................
d) brak odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego............................................................

1
2
3
5

0
1
2
3
4

29) „XXIX. Stan świadomości” 11) – symbol dotyczący stanu świadomości w chwili popełnienia przestępstwa12):
a) trzeźwy .................................................................................................................... 1
b) nietrzeźwy pod wpływem alkoholu .............................................................................. 2

11)

Działy XXII-XXXII wypełnia się w odniesieniu do każdego podejrzanego tylko raz przy jego czynie głównym. Przy przestępstwach niewykrytych lub przy kolejnych czynach uprzednio zarejestrowanego podejrzanego działów tych nie wypełnia
się.
12)
Wypełnia się dla przestępstw z art. 148, 151-159, 189-193, 197-199, 207, 216-217, 222-228, 278-282, 288-289 oraz
z rozdziału XX i XXI kk. Stan świadomości określa się na podstawie informacji udokumentowanych w aktach postępowania przygotowawczego.
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d)
e)
f)
g)

pod wpływem narkotyku ............................................................................................
pod wpływem innego środka odurzającego ...................................................................
nie ustalony ..............................................................................................................
trzeźwy, uciekł z miejsca wypadku komunikacyjnego.....................................................
nietrzeźwy, uciekł z miejsca wypadku komunikacyjnego.................................................

30) „XXX. Teren zamieszkania”
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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3
4
6
7

11)

– symbol miejsca zamieszkania podejrzanego względem miejsca popełnienia

przestępstwa:
teren komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej) Policji ..........................................
teren sąsiedniej komendy powiatowej (miejskiej) Policji miejsca popełnienia przestępstwa ...
teren innej jednostki tego samego województwa ...........................................................
teren innego województwa .........................................................................................
nie ma stałego miejsca zamieszkania ...........................................................................
cudzoziemiec ............................................................................................................

2
3
4
5
7
8

31) „XXXI. Sprawcą była osoba” 11)– symbol wskazujący, czy sprawcą była osoba:
a) korzystająca z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności ................................
b) w czasie okresowego zwolnienia z zakładu karnego (również przepustki) ..........................
c) po uchyleniu tymczasowego aresztowania a przed zakończeniem sprawy .........................
d) podczas ucieczki z miejsca izolacji ...............................................................................

1
2
3
4

32) „XXXII. Zajmowane stanowisko” 11) – symbol stanowiska podejrzanego13) lub obywatelstwa
a) właściciel (współwłaściciel) podmiotu gospodarczego.....................................................
b) dyrektor, prezes (równorzędny) podmiotu gospodarczego, instytucji i ich zastępcy.............
c) pracownik administracyjny podmiotu gospodarczego, instytucji, .....................................
d) pracownik produkcyjny (robotnik) ................................................................................
e) pracownik ochrony ....................................................................................................

cudzoziemca14):
01
02
04
05
06

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

07
09
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

pracownik administracji państwowej ............................................................................
pracownik administracji samorządowej .........................................................................
przedstawiciel wolnego zawodu ..................................................................................
udziałowiec spółki .....................................................................................................
pracownik transportu .................................................................................................
pośrednik, akwizytor ..................................................................................................
makler, inny pracownik giełdy .....................................................................................
pracownik księgowości ..............................................................................................
pracownik banku .......................................................................................................
funkcjonariusz policji ..................................................................................................
funkcjonariusz straży granicznej ..................................................................................
funkcjonariusz urzędu celnego .....................................................................................
funkcjonariusz służby więziennej ................................................................................
pracownik wymiaru sprawiedliwości ............................................................................
strażnik służb gminnych .............................................................................................
pracownik kontroli państwowej ...................................................................................
pracownik urzędu skarbowego ...................................................................................
pracownik służby zdrowia ..........................................................................................
główny księgowy ......................................................................................................
urzędnik służby cywilnej .............................................................................................
członek zarządu lub rady nadzorczej podmiotu gospodarczego .........................................

13)

Dotyczy przestępstw z art: 163-164 ,183-186 ,228-231, 246-247,265-273 ,278-279, 284-287 , 296-306, 311 kk,
Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu handlowego oraz niektórych przepisów z ustaw szczególnych. Wypełnia się, gdy
podejrzany popełnił przestępstwo w miejscu zatrudnienia lub w obiekcie, do którego miał dostęp z tytułu pracy, zlecenia,
umowy, albo w związku z pełnioną funkcją.
14)
W przypadku popełnienia przestępstwa przez cudzoziemca, bez względu na kwalifikację prawną, należy w dziale XXXII
zamiast zajmowanego stanowiska wpisać jego obywatelstwo, kierując się przy ustalaniu obywatelstwa przepisami

ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (art. 2 i 3).
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aa) syndyk, likwidator lub zarządca w postępowaniu upadłościowym ....................................
bb) inny pracownik .........................................................................................................
cc) cudzoziemcy będący obywatelami następujących państw:
- Albania................................................................................................................
- Argentyna............................................................................................................
- Armenia...............................................................................................................
- Australia..............................................................................................................
- Austria................................................................................................................
- Bangladesz...........................................................................................................
- Belgia..................................................................................................................
- Białoruś...............................................................................................................
- Bośnia i Hercegowina ...........................................................................................
- Brazylia................................................................................................................
- Bułgaria...............................................................................................................
- Chiny..................................................................................................................
- Chorwacja............................................................................................................
- Czechy................................................................................................................
- Dania..................................................................................................................
- Estonia................................................................................................................
- Finlandia..............................................................................................................
- Francja................................................................................................................
- Grecja.................................................................................................................
- Gruzja.................................................................................................................
- Holandia..............................................................................................................
- Irak.....................................................................................................................
- Irlandia................................................................................................................
- Izrael...................................................................................................................
- Japonia...............................................................................................................
- Jugosławia...........................................................................................................
- Kanada................................................................................................................
- Kazachstan..........................................................................................................
- Kolumbia.............................................................................................................
- Korea..................................................................................................................
- Liban...................................................................................................................
- Libia....................................................................................................................
- Litwa...................................................................................................................
- Łotwa..................................................................................................................
- Meksyk...............................................................................................................
- Mołdawia.............................................................................................................
- Mongolia..............................................................................................................
- Niemcy................................................................................................................
- Norwegia.............................................................................................................
- Pakistan...............................................................................................................
- Palestyna.............................................................................................................
- Rosja...................................................................................................................
- Rumunia..............................................................................................................
- Serbia..................................................................................................................
- Słowacja..............................................................................................................
- Słowenia..............................................................................................................
- Sri Lanka.............................................................................................................
- Szwajcaria...........................................................................................................
- Szwecja...............................................................................................................
- Turcja..................................................................................................................
- Ukraina...............................................................................................................
- USA....................................................................................................................
- Węgry.................................................................................................................
- Wielka Brytania.....................................................................................................
- Wietnam..............................................................................................................

28
00
78
79
80
30
31
81
63
56
68
82
32
83
69
33
34
60
35
36
37
61
64
38
70
84
71
39
85
62
86
72
40
41
57
58
87
73
74
44
42
88
75
50
45
76
43
77
89
65
46
47
59
90
48
66
67

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1
-

Poz. 1

-20-

Włochy................................................................................................................
pozostałych państw Europy ...................................................................................
pozostałych państw Afryki ....................................................................................
pozostałych państw Ameryki Południowej i Środkowej ............................................
pozostałych państw Azji .......................................................................................
bezpaństwowiec...................................................................................................

49
51
52
53
54
55

33) „XXXIII. Liczba pokrzywdzonych” – liczbę ustalonych pokrzywdzonych, przy czym w pozycjach 1-3 można
wpisać informacje o liczbie pokrzywdzonych cudzoziemców podając maksymalnie 3 narodowości według
symboli określonych w dziale XXXII formularza.
Załącznik nr 2

KATALOG PRZESTĘPSTW –
WYKAZ STANÓW PRAWNYCH I SYMBOLI CYFROWYCH
A. PRZESTĘPSTWA Z KODEKSU KARNEGO
1) Rozdział XVI - Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
Art. 117 § 1 - 2
Art. 117 § 3
Art. 118 § 1 i 3
Art. 118 § 2-3
Art. 119 § 1-2
Art. 120
Art. 121 § 1-2
Art. 122 § 1-2
Art. 123 § 1-2
Art. 124
Art. 125 § 1-2
Art.126 § 1-2

Wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej lub
czynienie przygotowań do niej.................................................
Publiczne nawoływanie do wszczynania wojny napastniczej........
Niszczenie grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych............
Stwarzanie niegodnych warunków życia w celu biologicznego ....
wyniszczenia grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych........
Przemoc lub groźba bezprawna wobec grupy lub osoby z ...........
powodu przynależności narodowej, etnicznej, wyznaniowej,
rasowej................................................................................
Stosowanie środków masowej zagłady.....................................
Nielegalny obrót środkami masowej zagłady.............................
Stosowanie w czasie działań zbrojnych zakazanych przez
prawo międzynarodowe sposobów i środków walki..................
Zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
osób bezbronnych w czasie działań wojennych..........................
Zmuszanie do służby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych..........
Niszczenie, uszkodzenie lub zabór dzieł kultury przez
okupanta..............................................................................
Nielegalne używanie w czasie działań zbrojnych znaków
chronionych przez prawo międzynarodowe................................

901 90
902 90
903 90
904 90
905 90
906 90
907 90
908 90
909 90
910 90
911 90 S
912 90

2) Rozdział XVII - Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 127 § 1-2
Art. 128 § 1-3
Art. 129
Art. 130 § 1-4
Art. 132
Art.
Art.
Art.
Art.

133
134
135 § 1-2
136 § 1-4

Zamach na niepodległość, ustrój RP..........................................
Zamach na konstytucyjny organ RP.........................................
Działanie na szkodę RP w stosunkach z rządem obcego
państwa...............................................................................
Szpiegostwo.........................................................................
Wprowadzenie w błąd polskiego organu państwowego przez
agenta RP.............................................................................
Publiczna zniewaga narodu i państwa RP..................................
Zamach na życie Prezydenta RP...............................................
Czynna napaść na Prezydenta RP lub zniewaga.........................
Czynna napaść lub zniewaga przedstawiciela obcego państwa
korzystającego z immunitetu...................................................

913 90
914 90
915 90
916 90
917
918
919
920

90
90
90
90

921 90
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Znieważenie, uszkodzenie godła, sztandaru lub innego
polskiego znaku państwowego................................................ 922 90
Znieważenie lub uszkodzenie godła, flagi lub bandery państwa
obcego na terenie RP.............................................................. 923 90

3) Rozdział XVIII - Przestępstwa przeciwko obronności
Art. 140 § 1-3
Art. 141 § 1-2
Art. 142 § 1-2
Art. 143 § 1-3
Art. 144 § 1-3
Art. 145 § 1-3

Zamach terrorystyczny na jednostkę Sił Zbrojnych RP.................
Służba wojskowa w obcym wojsku lub obcej organizacji
wojskowej............................................................................
Nielegalny zaciąg do służby wojskowej w obcym wojsku
lub organizacji wojskowej........................................................
Uchylanie się od obowiązku służby wojskowej...........................
Nie zgłoszenie się do pełnienia czynnej służby wojskowej............
Odmowa pełnienia zastępczej służby wojskowej........................

4) Rozdział XIX - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Art. 148 § 1
Zabójstwo o motywie: - rabunkowym.......................................
- seksualnym.........................................
- na zlecenie..........................................
- nieporozumienia rodzinnego...................
- nieustalonym.......................................
- porachunków osobistych......................
- i innym...............................................
Art. 148 § 2
Zabójstwo kwalifikowane o motywie:
- rabunkowym.......................................
- seksualnym.........................................
- na zlecenie..........................................
- nieporozumienia rodzinnego...................
- nieustalonym.......................................
- porachunków osobistych......................
- i innym...............................................
Art. 148 § 3
Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby lub przez skazanego za zabójstwo..............................................................
Art. 148 § 4
Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia............................
Art. 149
Dzieciobójstwo......................................................................
Art. 150
Eutanazja..............................................................................
Art. 151
Namowa lub pomoc do samobójstwa........................................
Art. 152 § 1-2
Przerwanie ciąży za zgodą kobiety ciężarnej lecz wbrew przepisom....................................................................................
Art. 152 § 3
Uszkodzenie dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia.......................................................................................
Art. 153 § 1
Przerwanie ciąży na skutek przemocy wobec kobiety ciężarnej
groźbą bezprawną lub podstępem............................................
Art. 153 § 2
Uszkodzenie na skutek przemocy dziecka poczętego zdolnego do
samodzielnego życia...............................................................
Art. 154 § 1-2
Spowodowanie śmierci kobiety ciężarnej na skutek
przerwania ciąży....................................................................
Art. 155
Nieumyślne spowodowanie śmierci..........................................
- wypadek przy pracy.......................................
Art. 156 § 1
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego
kalectwa...............................................................................
Art. 156 § 2

Art. 156 § 3

924 90
925 90
926
927
928
929

90
90
90
90

001
002
003
004
005
006
007

01 S
02
03
04
05
06
06

010
012
013
014
015
016
017

01 S
02
03
04
05
06
06

018
022
023
090
091

06
06
07
90
90

030 08
031 08
032 08
033 08

034 08
092 90
822 75
040 10

- wypadek przy pracy....................................... 823 75
Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub
ciężkiego kalectwa................................................................. 041 11
- wypadek przy pracy....................................... 824 75
Śmierć na skutek spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu...................................................................................... 042 12
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Art. 157 § 1
Art. 157 § 2
Art. 157 § 3
Art. 157a § 1
Art. 158 § 1
Art. 158 § 2
Art. 158 § 3
Art. 159
Art. 160 § 1 i 3

Art. 160 § 2 i 3
Art. 161 § 1
Art. 161 § 2
Art. 162

Poz. 1
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Spowodowanie innego naruszenia czynności organizmu..............
Naruszenie czynności organizmu do 7 dni..................................
- wypadek przy pracy.......................................
Nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu.......
- wypadek przy pracy......................................
Uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia dziecka
poczętego.............................................................................
Udział w bójce lub pobiciu z narażeniem na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu................................................................................
Udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu................................................................................
Udział w bójce lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym...................
Udział w bójce lub pobiciu przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu.............................................................
Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ruchu:
- lądowym ( drogowym)...............................
- powietrznym............................................
- wodnym..................................................
- inne okoliczności.......................................
Pozostawienie w niebezpieczeństwie utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu........................................................................
Narażenie na zarażenie wirusem HIV.........................................
Narażenie na chorobę weneryczną lub inną zagrażającą
życiu....................................................................................
Nie udzielenie pomocy w niebezpieczeństwie............................

043
044
825
045
826

13
14
75
15
75

035 08
050 20
051 21
052 22
053 23
801
829
835
841

71
90
90
90

093 90
094 90
095 90
096 90

5) Rozdział XX - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
Art. 163 § 1

Art.163 § 2

Art. 163 § 3

Art. 163 § 4

Art. 164 § 1-2
Art. 165 § 1-4
Art. 166 § 1-3
Art. 167 § 1-2
Art. 170
Art. 171 § 1-3

Sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia,
zdrowia lub mienia w postaci:
- pożaru...............................................
- inne...................................................
Nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa
dla życia, zdrowia lub mienia w postaci :
- pożaru...............................................
- inne.................................................
Spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
w wyniku sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa
dla życia, zdrowia lub mienia w postaci:
- pożaru...............................................
- inne...................................................
Spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w
wyniku nieumyślnego sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa w postaci:
- pożaru..............................................
- inne..................................................
Sprowadzenie bezpośredniego powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia...........................................
Sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa epidemii,
zarazy oraz uszkodzeń urządzeń użyteczności publicznej.............
Porwanie statku wodnego lub powietrznego..............................
Nielegalne umieszczanie na statku wodnym lub powietrznym
urządzeń lub substancji zagrażających bezpieczeństwu
osób lub mienia znacznej wartości............................................
Uzbrojenie lub przysposabianie statku morskiego do dokonania
rabunku................................................................................
Wyrób, gromadzenie, posiadanie lub obrót materiałami wybu-

810 73 S
846 90 S
812 72 S
847 90 S

811 73 S
848 90 S

813 72
849 90
850 90 S
851 90
852 90 S
853 90 S
855 90
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Art. 172

Poz. 1
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chowymi bez wymaganego zezwolenia..................................... 856 90
Przeszkadzanie akcji ratowniczej.............................................. 857 90

6) Rozdział XXI - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Art. 173 § 1 i 3

Art. 173 § 2 i 4

Art. 174 § 1-2

Art. 177 § 1-2

Art. 178a § 1

Art. 178a § 2
Art. 179

Art. 180

Sprowadzenie katastrofy w ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- powietrznym.............................................
- wodnym...................................................
Nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- powietrznym.............................................
- wodnym...................................................
Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w
ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- powietrznym.............................................
- wodnym...................................................
Naruszenie zasad bezpieczeństwa i spowodowanie wypadku ze
skutkiem:
a) obrażeń ciała określonych w art. 157 § 1 kk, w ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- powietrznym.............................................
- wodnym...................................................
b) śmiertelnym, w ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- powietrznym.............................................
- wodnym...................................................
Prowadzenie pojazdu mechanicznego przez osobę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu:
- lądowym ( drogowym)...................................
- kolejowym....................................................
- powietrznym.................................................
- wodnym.......................................................
Prowadzenie na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania
pojazdu mechanicznego przez osobę w stanie nietrzeźwym lub
pod wpływem środka odurzającego .........................................
Dopuszczenie do ruchu pojazdu:
a) prowadzonego przez osobę w stanie nietrzeźwym lub
pod wpływem środka odurzającego, w ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- innym.......................................................
b) w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu
bez wymaganych uprawnień w ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- innym.......................................................
Pełnienie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków
odurzających czynności zawodowych w ruchu:
- lądowym ( drogowym)................................
- kolejowym................................................
- innym.......................................................

802
814
830
836

71
74
90
90

S
S
S
S

803
815
831
837

71
74
90
90

S
S
S
S

804
816
832
838

71
74
90
90

S
S
S
S

805
817
833
839

71
74
90
90

806
818
834
840

71
74
90
90

890
891
892
893

71
74
90
90

894 71

807 71
819 74
842 90

808 71
820 74
843 90

809 71
821 74
844 90
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- inne czynności........................................... 845 90
7) Rozdział XXII - Przestępstwa przeciwko środowisku
Art. 181 § 1-3
Art. 181 § 4-5
Art. 182 § 1-2
Art. 183 § 1-4
Art. 184 § 1-3
Art. 185 § 1
Art. 185 § 2
Art. 186 § 1 i 3
Art. 187 § 1-2
Art. 188

Niszczenie w znacznych rozmiarach flory i fauny.....................
Nieumyślne niszczenie flory i fauny..........................................
Zanieczyszczanie w znacznym rozmiarze środowiska
naturalnego...........................................................................
Nielegalne składowanie, przerabianie i transport substancji
szkodliwych..........................................................................
Nielegalny transport, składowanie lub pozostawienie bez
zabezpieczenia materiałów promieniotwórczych.........................
Zniszczenie w znacznych rozmiarach fauny i flory na skutek
zanieczyszczenia środowiska...................................................
Spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
na skutek zanieczyszczenia środowiska....................................
Niewłaściwa eksploatacja lub brak urządzeń chroniących
środowisko ..........................................................................
Niszczenie , uszkodzenie prawnie chronionego terenu lub
obiektu.................................................................................
Zabudowa lub rozbudowa obiektów wbrew obowiązującym
przepisom na danym terenie....................................................

859 90 S
860 90 S
861 90 S
862 90 S
863 90 S
864 90 S
865 90
866 90 S
867 90 S
868 90 S

8) Rozdział XXIII - Przestępstwa przeciwko wolności
Art. 189 § 1
Art. 189 § 2
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

190
191
191
192
193

§
§
§
§

1
1
2
1

Pozbawienie człowieka wolności..............................................
Pozbawienie człowieka wolności dłużej niż 7 dni połączone
ze szczególnym udręczeniem...................................................
Groźba karalna.......................................................................
Zmuszenie do określonego zachowania się................................
Wymuszenie zwrotu wierzytelności..........................................
Wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta...................
Wdarcie się do cudzego pomieszczenia.....................................

130 90
131
132
133
134
135
136

90
90
90
90
90
90

9) Rozdział XXIV - Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Art. 194
Art. 195 § 1
Art. 195 § 2
Art. 196

Ograniczenie obywatela w prawach ze względu na bezwyznaniowość lub przynależność wyznaniową...................................
Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu
aktu religijnego......................................................................
Złośliwe przeszkadzanie obrzędom żałobnym lub pogrzebowi.......
Obraza uczuć religijnych........................................................

930 90
931 90
932 90
933 90

10) Rozdział XXV - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Art. 197 § 1-2
Art. 197 § 3
Art. 198
Art. 199
Art. 200 § 1
Art.
Art.
Art.
Art.

200 § 2
201
202 § 1
202 § 2-3

Art. 203
Art. 204 § 1-2

Zgwałcenie ...........................................................................
Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie
z innymi osobami...................................................................
Obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą
pozbawioną zdolności rozpoznania znaczenia czynu..................
Molestowanie seksualne z nadużyciem stosunku zależności........
Obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą poniżej
15 lat..................................................................................
Pornografia z udziałem osoby poniżej 15 lat..............................
Kazirodztwo..........................................................................
Rozpowszechnianie pornografii................................................
Produkcja i rozpowszechnianie pornografii osobom poniżej

100 24
101 24
102 26
103 26
104
105
106
107

26
26
26
26

lat 15............................................................................................ 108 26

Zmuszanie do uprawiania prostytucji........................................ 109 26
Stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo................................. 110 26
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Art. 204 § 3
Art. 204 § 4
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Stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo wobec osoby małoletniej................................................................................... 111 26
Uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą.............. 112 26

11) Rozdział XXVI - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Art. 206
Art. 207 § 1
Art. 207 § 2-3
Art. 208
Art. 209 § 1
Art. 210 § 1
Art. 210 § 2
Art. 211

Bigamia................................................................................
Znęcanie się nad rodziną.........................................................
Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem lub skutkiem
targnięcia się na życie.............................................................
Rozpijanie małoletniego..........................................................
Uchylanie się od płacenia alimentów.........................................
Porzucenie osoby: - poniżej lat 15............................................
- nieporadnej...............................................
Spowodowanie śmierci w wyniku porzucenia osoby.................
Uprowadzenie spod opieki lub zatrzymanie małoletniego,
albo osoby nieporadnej...........................................................

137 90
122 27
123
138
125
139
140
141

27
90
28
90
90
90

142 90

12) Rozdział XXVII - Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Art. 212 § 1-2
Art. 216 § 1-2
Art. 217 § 1

Zniesławienie......................................................................... 150 90
Znieważenie.......................................................................... 151 90
Naruszenie nietykalności cielesnej............................................ 152 90

13) Rozdział XXVIII - Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Art.
Art.
Art.
Art.

218 § 1-2
219
220
221

Naruszenie praw pracownika...................................................
Naruszenie praw o ubezpieczeniach społecznych pracownika.......
Bezpośrednie narażenia życia lub zdrowia pracownika.................
Nie zawiadomienie lub nie sporządzenie dokumentacji
o wypadku przy pracy lub o chorobie zawodowej......................

869 90
870 90
827 75
828 75

14) Rozdział XXIX - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego
Art. 222 § 1
Art. 222 § 1
Art. 223
Art. 223
Art. 224 § 1
Art. 224 § 2
Art. 224 § 3
Art. 224 § 3
Art. 225 § 1-2
Art. 226 § 1
Art. 226 § 3
Art. 227
Art. 228 § 1-4
Art. 228 § 5
Art. 228 § 6

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego....
Naruszenie nietykalności cielesnej policjanta.............................
Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego przy użyciu
broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub napaść zbiorowa....................................................................................
Czynna napaść na policjanta przy użyciu broni palnej,
innego niebezpiecznego przedmiotu lub napaść zbiorowa............
Wywieranie przemocą lub groźbą wpływu na czynność organów
państwowych........................................................................
Czynny opór przeciwko czynności służbowej funkcjonariusza
publicznego...........................................................................
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu policjanta
podczas czynności służbowych................................................
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza
publicznego podczas czynności służbowych..............................
Udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowych
osobie uprawnionej................................................................
Znieważenie funkcjonariusza publicznego..................................
Znieważenie lub poniżenie organu konstytucyjnego RP................
Bezprawne wykonywanie czynności związanych z funkcją publiczną..............................................................................
Sprzedajność funkcjonariusza publicznego................................
Sprzedajność kwalifikowana ...................................................
Sprzedajność funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję

411 45
412 45
420 46
421 46
425 47
426 47
427 47
428 47
429 47
430 47
431 47
440 90
501 50 Ł
502 50 Ł
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510 51 Ł
511 51 Ł

Art. 230

publiczną w obcym państwie lub organizacji międzynarodowej
Przekupstwo funkcjonariusza publicznego.................................
Przekupstwo kwalifikowane....................................................
Przekupstwo funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję
publiczną w obcym państwie lub organizacji międzynarodowej
Płatna protekcja.....................................................................

Art. 231 § 1-3

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego............. 516 53

Art. 229 § 1-2
Art. 229 § 3-4
Art. 229 § 5

512 51 Ł*
515 52

15) Rozdział XXX - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Art. 232
Art. 233 § 1
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

234
235
236 § 1
238
239 § 1
240 § 1

Art. 241 § 1-2
Art. 242 § 1-4
Art. 243
Art. 244
Art. 245
Art. 246
Art. 247 § 1-2
Art. 247 § 3

Wywieranie przemocą wpływu na czynności urzędowe sądu.......
Składanie fałszywych zeznań, przedstawianie fałszywych opinii
lub oświadczeń......................................................................
Fałszywe oskarżenie...............................................................
Tworzenie fałszywych dowodów.............................................
Zatajenie dowodów niewinności...............................................
Zawiadomienie o przestępstwie nie popełnionym........................
Poplecznictwo ......................................................................
Nie zawiadomienie o popełnieniu niektórych rodzajów przestępstw................................................................................
Rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego............
Samowolne uwolnienie się osoby pozbawionej wolności.............
Uwolnienie lub ułatwienie ucieczki osobie pozbawionej wolności.......................................................................................
Naruszenie zakazu sądowego..................................................
Wywieranie przemocą wpływu na świadka, biegłego, tłumacza ...
Stosowanie przemocy przez funkcjonariusza publicznego
celem uzyskania określonych zeznań........................................
Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności............................
Dopuszczenie przez funkcjonariusza publicznego do znęcania się
nad osobą pozbawioną wolności..............................................

934 90
935
936
937
938
939
940

90
90
90
90
90
90

941 90
942 90
943 90
944 90
945 90
946 90
947 90
948 90
949 90

16) Rozdział XXXI - Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
Art. 248
Art. 249
Art. 250
Art. 251

Zachowanie zabronione, zagrażające prawidłowemu przebiegowi
wyborów lub referendum........................................................
Przeszkadzanie w wyborach....................................................
Wywieranie przemocą lub groźbą bezprawną wpływu na
sposób głosowania.................................................................
Naruszenie przepisów o tajności głosowania..............................

950 90
951 90
952 90
953 90

17) Rozdział XXXII - Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Art. 252 § 1 i 3
Art. 252 § 2
Art. 253 § 1
Art. 253 § 2
Art. 254 § 1-2
Art. 255 § 1-3
Art. 256
Art. 257
Art. 258 § 1-3
Art. 260
*

Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika...................................
Nieumyślne pozbawienie życia lub spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu............................................................
Handel ludźmi........................................................................
Nielegalna adopcja dzieci w celu osiągnięcia korzyści..................
Udział w zbiegowisku dopuszczającym się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie.........................................................
Publiczne nawoływanie do przestępstwa i jego pochwała............
Propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu. Rasizm. Nietolerancja
Publiczne znieważanie grup ludności o różnych światopoglądach i
przynależności narodowej, rasowej...........................................
Udział w związku przestępczym lub grupie zorganizowanej..........
Bezprawne zakłócanie zebrania, zgromadzenia, pochodu lub

wchodzi w życie w lutym 2001 r.

954 90
955 90
956 90
957 90 Ł
958 90 S
959 90
960 90
961 90
962 90
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Art. 261
Art. 262 § 1-2
Art. 263 § 1-2
Art. 263 § 3
Art. 263 § 4
Art. 264 § 1-3
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ich rozproszenie.....................................................................
Zniewaga pomnika lub miejsca pamięci historycznej...................
Znieważenie lub grabież zwłok, prochów lub miejsc spoczynku
zmarłego...............................................................................
Nielegalne posiadanie, wyrabianie lub handel:
- bronią palną i amunicją...............................
- tylko amunicją...........................................
Udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji
osobie nieuprawnionej............................................................
Nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji...............................
Nielegalne przekroczenie granicy RP.........................................

963 90
964 90
965 90
966 90
967 90
968 90
969 90
970 90

18) Rozdział XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Art. 265 § 1-2
Art. 265 § 2
Art. 265 § 3
Art. 266 § 1
Art. 266 § 2
Art. 267 § 1-3
Art. 268 § 1-3
Art. 269 § 1
Art. 269 § 2

Ujawnienie lub nielegalne wykorzystanie informacji stanowiącej
tajemnicę państwową.............................................................
Ujawnienie tajemnicy państwowej za granicę.............................
Nieumyślne ujawnienie tajemnicy państwowej...........................
Nielegalne ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej
w związku z wykonywaną pracą..............................................
Ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego tajemnicy
służbowej osobie nieupoważnionej...........................................
Nielegalne zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem
podsłuchowym, wizualnym lub innym w celu uzyskania
informacji..............................................................................
Niszczenie, uszkodzenie lub zmiana zapisu istotnej informacji
przez osobę nieupoważnioną...................................................
Nielegalna zmiana zapisu w systemie komputerowym
informacji o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju
lub funkcjonowania administracji państwowej............................
Niszczenie, wymiana komputerowych nośników informacji
albo uszkodzenie urządzeń służących automatycznemu
przetwarzaniu , gromadzeniu lub przesyłaniu danych..................

971 90
972 90
973 90
974 90
975 90
976 90
977 90 S
978 90 S
979 90 S

19) Rozdział XXXIV - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
Art. 270 § 1 i 3
Art. 270 § 1-2
Art. 270 § 1-3
Art. 270 § 1-3
Art. 271 § 1-3
Art. 271 § 1-3
Art. 272
Art. 272
Art. 273
Art. 274
Art. 275 § 1
Art. 275 § 1-2
Art. 276
Art. 276
Art. 277

Podrabianie lub przerabianie dokumentu....................................
Używanie podrobionego dokumentu.........................................
Podrabianie, przerabianie albo używanie podrobionego
dokumentu w związku z działalnością gospodarczą.....................
Fałszerstwo recepty lekarskiej w celu wyłudzenia narkotyku
lub innego środka odurzającego...............................................
Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub
inną osobę uprawnioną...........................................................
Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub
inną osobę uprawnioną w związku z działalnością gospodarczą....
Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy.......................................
Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w związku z działalnością
gospodarczą..........................................................................
Używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę....................
Zbycie własnego lub obcego dokumentu tożsamości...................
Kradzież lub przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość lub prawa majątkowe innej osoby....................................
Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość lub
prawa majątkowe innej osoby.................................................
Zniszczenie, uszkodzenie lub ukrycie dokumentu........................
Zniszczenie, uszkodzenie lub ukrycie dokumentu w związku
z działalnością gospodarczą.....................................................
Niszczenie, usuwanie znaków granicznych................................

301 44
302 44
520 54
303 44
304 44
521 54
305 44
522 54
306 44
307 44
207 32
308 44
309 44
523 54
310 44
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20) Rozdział XXXV - Przestępstwa przeciwko mieniu
Art. 278 § 1 i 3 Kradzież cudzej rzeczy............................................................
Art. 278 § 2
Nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści...........................................................................
Art. 278 § 5
Kradzież energii lub karty kredytowej........................................
Art. 278 § 1
Kradzież samochodu ..............................................................
Art. 278 § 1
Kradzież kieszonkowa.............................................................
Art. 279 § 1
Kradzież z włamaniem............................................................
Art. 279 § 1
w zw. z art. 283 Kradzież z włamaniem – przypadek mniejszej
wagi....................................................................................
Art. 279 § 1
Kradzież samochodu poprzez włamanie.....................................
Art. 280 § 1
Rozbój .................................................................................
Art. 280 § 1
w zw. z art. 283 Rozbój – przypadek mniejszej
wagi ...................................................................................
Art. 280 § 2
Rozbój przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego ........................................
Art. 280 § 2
Rozbój w inny sposób ............................................................
Art. 281
Kradzież rozbójnicza...............................................................
Art. 281
w zw. z art. 283 Kradzież rozbójnicza – przypadek mniejszej wagi.........................................................................................
Art. 282
Art. 282
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

284
284
285
286
286
286
287
287
288
288
289
289
289
290
291
291

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1-3
1-3
1
1i3
1i3
2-3
1-2
1-2
1-2
3
1
2
3
1-2
1-2
1-2

Art. 292 § 1-2
Art. 292 § 1-2
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Wymuszenie rozbójnicze.........................................................
w zw. z art. 283 Wymuszenie rozbójnicze – przypadek mniejszej
wagi.....................................................................................
Przywłaszczenie rzeczy lub prawa majątkowego........................
Przywłaszczenie gospodarcze..................................................
Podłączenie się do cudzego urządzenia telekomunikacyjnego.......
Oszustwo.............................................................................
Oszustwo gospodarcze...........................................................
Żądanie okupu.......................................................................
Oszustwo komputerowe.........................................................
Oszustwo komputerowe gospodarcze.......................................
Uszkodzenie rzeczy................................................................
Przerwanie lub uszkodzenie kabla podmorskiego........................
Krótkotrwały zabór pojazdu mechanicznego..............................
Krótkotrwały zabór pojazdu po pokonaniu zabezpieczenia,
pojazd stanowi mienie znacznej wartości lub porzucenie
uszkodzonego........................................................................
Krótkotrwały zabór pojazdu przy użyciu przemocy......................
Kradzież drzewa w lesie..........................................................
Paserstwo umyślne................................................................
w zw. z art. 293 § 1 Paserstwo umyślne programów komputerowych.................................................................................
Paserstwo nieumyślne............................................................
w zw. z art. 293 § 1 Paserstwo nieumyślne programów komputerowych..............................................................................

201 29 S
202
204
205
206
211
212

29
29
31
30
33
33

S
S
S
S
S
S

213 34 S
220 35 S
221 35 S
222 36 S
223 37 S
224 38 S
225 38 S
226 39 S
227
270
570
272
240
535
274
242
536
250
275
255

39
90
61
90
40
56
90
40
56
41
90
42

S
S
S
S
S
S

256
257
277
260

42 S
42
90 S
43

S
S
S
S

261 43
263 43
264 43

21) Rozdział XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
Art. 296 § 1
Wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków................................ 540 58 S
Art. 296 § 2
Wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej............................................................... 541 58 S
Art. 296 § 3
Wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez
nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków................. 542 58 S
Art. 296 § 4
Nieumyślne wyrządzenie znacznej lub w wielkich rozmiarach
szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie
1)

Należy wykazywać wartość szkody spowodowaną uszkodzeniem pojazdu.

1)

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1
Art.
Art.
Art.
Art.

297
297
298
299

§
§
§
§

1
2
1
1

rt. 299 § 2
Art. 299 § 3-4
Art. 299 § 5-6
Art. 300 § 1
Art. 300 § 2
Art. 300 § 3
Art. 301 § 1
Art. 301 § 2
Art. 301 § 3
Art. 302 § 1
Art. 302 § 2-3
Art. 303 § 1 i 3
Art. 303 § 2
Art. 304
Art. 305 § 1
Art. 305 § 2
Art. 306

Poz. 1
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obowiązków..........................................................................
Wyłudzenie kredytów na podstawie fałszywych dokumentów......
Nie powiadomienie przez kredytobiorcę o bankructwie................
Oszustwo ubezpieczeniowe.....................................................
Wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego środków
płatniczych, mienia, pochodzących z przestępstwa.....................
Wprowadzenie przez pracowników banku do legalnego
obrotu gospodarczego środków płatniczych, mienia,
pochodzących z przestępstwa.................................................
Zatajenie przez pracowników banku informacji dotyczących
nielegalnych operacji finansowych...........................................
Nielegalny obrót środkami płatniczymi, mieniem pochodzącym z
przestępstwa w porozumieniu z innymi osobami lub w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej.......................................
Usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy
upadłości lub niewypłacalności................................................
Udaremnienie egzekucji zajętego majątku..................................
Usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy
niewypłacalności lub upadłości, w wyniku czego wyrządzono
szkodę wielu wierzycielom......................................................
Udaremnienie zaspokojenia należności przez utworzenie
nowej firmy...........................................................................
Doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub niewypłacalności.......................................................................................
Lekkomyślne doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub
niewypłacalności przez trwonienie majątku................................
Spłacanie lub zabezpieczanie przez dłużnika tylko niektórych
wierzycieli.............................................................................
Przekupstwo wierzyciela.........................................................
Wyrządzenie szkody majątkowej poprzez nie prowadzenie
lub prowadzenie nierzetelnej dokumentacji................................
Wyrządzenie znacznej szkody majątkowej poprzez nie prowadzenie lub prowadzenie nierzetelnej dokumentacji...........................
Wyzyskiwanie położenia innej osoby fizycznej, prawnej albo
jednostki organizacyjnej do zawierania niekorzystnej dla niej
umowy.................................................................................
Udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego...................
Rozpowszechnianie informacji lub zatajenie okoliczności
mających znaczenie dla przetargu publicznego...........................
Usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych
towaru lub urządzeń...............................................................

543
544
545
546

58 S
58 S
58
58 S

547 58 O
548 58 O
549 58
550 58 O
551 58 S
552 58
553 58 S
554 58 S
555 58 S
556 58 S
557 58
558 58 Ł
559 58 S
560 58 S
561 58
562 58 S
563 58
564 58

22) Rozdział XXXVII - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
Art. 310 § 1

Art. 310 § 2

Art. 311
Art. 312

Fałszowanie:
- pieniędzy polskich.........................................................
- pieniędzy obcych..........................................................
- innych środków płatniczych lub papierów wartościowych
Puszczanie w obieg fałszywych:
- pieniędzy polskich.........................................................
- pieniędzy obcych..........................................................
- innych środków płatniczych lub papierów wartościowych
Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi.................
Puszczanie w obieg fałszywych, otrzymanych jako prawdziwe:
- pieniędzy polskich.........................................................
- pieniędzy obcych..........................................................
- innych środków płatniczych lub papierów wartościowych..

320 44 S
323 44 S
326 44 S
321 44 S
324 44 S
327 44 S
526 54
322 44
325 44
328 44
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Art. 314
Art. 315 § 1-2
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Podrabianie i puszczanie w obieg urzędowych znaków wartościowych.............................................................................. 341 44 S
Podrabianie znaków urzędowych w celu użycia w obrocie
gospodarczym....................................................................... 524 54 S
Podrabianie narzędzi pomiarowych w celu użycia w obrocie
gospodarczym....................................................................... 525 54 S

B. PRZESTĘPSTWA Z USTAW SZCZEGÓLNYCH
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2)

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe
Art. 61........................................................................................................
Dekret z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko - hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla
zdrajców Narodu Polskiego
Art. 1 pkt 1...........................................................................................................
Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Art. 4, 5 i 6 ust. 1 i 2 ..............................................................................................
Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu
Art. 3 Wyrabianie, rozlewanie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie spirytusu, albo
wyrób lub rozlewanie wódki bez wymaganej koncesji...................................................
Art. 4 Wyrabianie, przechowywanie, nabywanie lub zbywanie przyrządów służących do
niedozwolonego wyrobu spirytusu..............................................................................
Art. 5 ust 1 Zbywanie lub przechowywanie nielegalnie wyprodukowanych wyrobów spirytusowych.............................................................................................................
Art. 6 Odkażanie spirytusu skażonego lub osłabianie działania środka skażającego............
Art. 7 Wyrabianie bimbru jako źródła stałego dochodu lub w warunkach recydywy...........
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni palnej, amunicji i materiałach wybuchowych2)
Art. 28...................................................................................................................
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury
Art. 74 – 76............................................................................................................
Ustawa z dnia 31 maja 1962 r. prawo lotnicze
Art. 91...................................................................................................................
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
Art. 224, 228, 236, 242 .........................................................................................
Ustawa z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
Art. 30 ust. 1 – 3, 31 ust. 1.....................................................................................
Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości
Art. 121, 123..........................................................................................................
Ustawa z dnia 24 października 1974 r. prawo wodne
Art. 123 – 125........................................................................................................
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Art. 109.................................................................................................................
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
Art. 452, 453...........................................................................................................
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Art. 52 – 55............................................................................................................
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe
Art. 43 – 49a..........................................................................................................
Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych
Art. 57...................................................................................................................
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
Art. 27a .................................................................................................................
Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym
Art. 6.....................................................................................................................

Obowiązuje w części dotyczącej materiałów wybuchowych.

655 90

980 90
656 90
640 69
641 69
642 69
643 69
644 69
871 90
872 90
873 90
982 90
658 90
603 59
660 90
858 90
880 90
875 90 S
876 90
604 59
678 90 S
877 90
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19. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej
Art. 90f, 90h – nielegalna działalność ubezpieczeniowa ............................................... 662 90
Art. 90g, 90i, 90j, 90k – pozostałe ........................................................................... 663 90
20. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 88a, 88c, 88d, 88g, 88i, 88j ............................................................................. 652 90
21. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
Art. 35 ust. 1 i 2 ....................................................................................................
22. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Art. 26 ust 1 i 2...........................................................................................
23. Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym
Art. 66 ust. 1 – 2 Podrabianie, fałszowanie, wprowadzanie do obrotu środków farmaceutycznych bądź artykułów sanitarnych podrobionych ................................................
Art. 67 ust. 1 – 2 Nielegalne wyrabianie i wprowadzanie do obrotu środków farmaceutycznych, sanitarnych .........................................................................................
24. Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o ochronie topografii układów scalonych
Art. 42 – 43............................................................................................................
25. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
Art. 52 ust. 1 i 2.....................................................................................................
26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Art. 23 – 24 ...........................................................................................................
27. Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP
Art. 158................................................................................................................
28. Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi
Art. 18...................................................................................................................
29. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 115-119:
- w związku z oprogramowaniem komputerów............................................................
- w związku z cudzym utworem w postaci fonogramów...............................................
- w związku z cudzym utworem w postaci wideogramów............................................
- w związku z innymi cudzymi utworami....................................................................
30. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze
Art. 118.................................................................................................................
31. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
Art. 90 i 91.............................................................................................................
32. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Art. 53...................................................................................................................
33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Art. 77 ust. 2, 78 – 79 ............................................................................................
34. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o bankowym funduszu gwarancyjnym
Art. 42...................................................................................................................
35. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
Art. 38 – 43............................................................................................................
36. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Art. 54 – 57............................................................................................................
37. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie
Art. 52, 53..............................................................................................................
38. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
narządów
Art. 20...................................................................................................................
39. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
Art. 12 pkt 1 – 4.....................................................................................................
40. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o wykonywaniu bez uprawnień doradztwa podatkowego
Art. 81 ust. 1 – 2 ...................................................................................................
41. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.
Art. 58 ust. 2 .........................................................................................................
42. Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpie-

984 90
985 90

666 90
665 90
605 59
986 90
667 90
668 90
987 90
601
600
599
602
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59
59
59

669 90
671 90
879 90
672 90
673 90
674 90
989 90
675 90
990 90
991 90
677 90
992 90
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czeństwa państwa.
Art. 34 ust. 2 – 4 ................................................................................................... 993 90
43. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Art. 40 ust. 1 nielegalny wyrób środków odurzających................................................. 477 49
Art. 40 ust. 2 nielegalny wyrób środków odurzających w znacznej ilości lub w celu osiągnięcia korzyści.......................................................................................................
Art. 41 ust. 1 wyrób, posiadanie, przechowywanie, zbywanie lub nabywanie przyrządów do wyrobu środków odurzających.......................................................................
Art. 41 ust. 2 pkt 1 przystosowywanie przyrządów do niedozwolonego wyrobu środków odurzających....................................................................................................
Art. 41 ust. 2 pkt 2 nielegalny wyrób środków odurzających w porozumieniu z inną osobą..........................................................................................................................
Art. 42 ust. 1 – 2 przemyt środków odurzających........................................................
Art. 42 ust. 3 przemyt znacznej ilości środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści..........................................................................................................................
Art. 43 ust. 1 – 2 nielegalne wprowadzenie do obrotu środków odurzających lub surowców do ich wyrobu.............................................................................................
Art. 43 ust. 3 nielegalne wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających
lub surowców do ich wyrobu.....................................................................................
Art. 45 nielegalne udzielanie lub nakłanianie do zażywania środków odurzających............

478 49
479 49
480 49
481 49
482 49
483 49
484 49
485 49
487 49

Art. 46 udzielanie, ułatwianie zażywania lub nakłanianie do zażywania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści................................................................................ 489 49 S
Art. 47 nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przewożenie przez granicę
lub w tranzycie, nabywanie, posiadanie lub przechowywanie prekursorów w celu niedozwolonego wyrobu środków odurzających................................................................... 491 49
Art. 48 ust. 1 – 2 nielegalne posiadanie środków odurzających..................................... 492 49
Art. 48 ust. 3 nielegalne posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w znacznej ilości............................................................................................. 493 49
Art. 49 ust. 1 nielegalna uprawa maku lub konopi....................................................... 494 49
Art. 49 ust. 2 nielegalny zbiór mleczka makowego, słomy, makowin, opium, żywic lub
ziela konopi............................................................................................................. 495 49
Art. 50 zabór w celu przywłaszczenia mleczka makowego, słomy makowej, albo środków odurzających lub psychotropowych..................................................................... 496 49 S
44. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. przepisy wprowadzające Kodeks karny
Art. 8 niewolnictwo..................................................................................................
45. Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
Art. 103.................................................................................................................
46. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach
Art. 46 – 48............................................................................................................
47. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Art. 35 ust. 1 – 2, art. 36 ust. 1 – 2 ........................................................................
48. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Art. 165 – 177........................................................................................................
49. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne
Art. 14...................................................................................................................
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ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 listopada 2000 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań Policji w przypadkach
zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30, poz. 179,
z 1991 r. nr 94, poz. 422 i nr 107, poz. 461, z 1992 r.
nr 54, poz. 254, z 1994 r. nr 53, poz. 214, z 1995 r.
nr 4, poz. 17, nr 34, poz. 163 i nr 104, poz. 515, z
1996 r. nr 59, poz. 269 i nr 106, poz. 496, z 1997 r.
nr 28, poz. 153, nr 80, poz. 499, nr 88, poz. 554, nr
106, poz. 680, nr 123, poz. 779 i nr 141, poz. 943,
z 1998 r. nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. nr 110,
poz. 1255) zarządza się, co następuje:
§1
1. Zarządzenie określa:
1) formy organizacyjne działań policyjnych stosowane w zależności od rodzaju i okoliczności
zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi
lub ich mieniu albo bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,
2) kompetencje policjantów dowodzących działaniami,
3) tryb tworzenia sztabów na potrzeby działań i
ich zadania,
4) zasady opracowywania planów dowódców

działań.
2. Przepisy zarządzenia dotyczące komendantów
wojewódzkich Policji odnoszą się również do Komendanta Stołecznego Policji, a przepisy dotyczące komendantów powiatowych Policji – do komendantów miejskich Policji oraz komendantów
komisariatów funkcjonujących na obszarze właściwości terytorialnej Komendanta Stołecznego
Policji.
§2
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) dowodzenie – szczególny rodzaj kierowania obejmujący całokształt celowej działalności dowódcy i
sztabu, realizowanej w ramach działań policyjnych
i zapewniającej wysoką zdolność sił i środków do
osiągnięcia celu tych działań oraz charakteryzującej się szczególnie sprawnym podejmowaniem decyzji, precyzyjnym rozdziałem i kontrolą przebiegu
czynności szczegółowych i efektywnym współdziałaniem policjantów,
2) dowódca – policjanta wyznaczonego przez właściwego kierownika jednostki Policji do wykony-
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wania funkcji dowodzenia wobec całości sił policyjnych uczestniczących w działaniach,
3) sztab – ogniwo pomocnicze dowódcy, utworzone
decyzją właściwego kierownika jednostki Policji w
celu wspomagania dowodzenia,
4) plan działania dowódcy – dokument określający
cele i organizację działań policyjnych, rodzaj i sposób wykonywania zadań szczegółowych, użyte do
działań siły i środki oraz zasady podległości,
współdziałania i koordynacji w trakcie działań.
§3
Ustala się następujące formy organizacyjne działań
policyjnych:
1) interwencje,
2) akcje,
3) operacje.
§4
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1, na miejscu zdarzenia podejmuje się interwencję przy użyciu sił i środków
znajdujących się aktualnie w dyspozycji dyżurnego
jednostki Policji właściwego terytorialnie.
2. Interwencja polega na ustaleniu rodzaju zdarzenia
i podjęciu na miejscu zdarzenia czynności policyjnych usuwających powstałe zagrożenie oraz przekazaniu w tym zakresie informacji dyżurnemu
właściwej miejscowo jednostki Policji.
3. Do dowodzenia interwencją uprawnieni są w kolejności:
1) policjant, który przybył na miejsce zdarzenia jako pierwszy,
2) policjant wyznaczony przez dyżurnego lub kierownika jednostki Policji właściwej terytorialnie
dla miejsca zdarzenia.
§5
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego rodzaj
lub okoliczności nie pozwalają na skuteczną interwencję przy użyciu dostępnych niezwłocznie sił
i środków, podejmuje się akcję zarządzaną przez
komendanta powiatowego Policji.
2. Dowodzenie akcją polega na:
1) ocenie zagrożenia, poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego rozwoju,
2) określeniu oraz koncentracji sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia,
3) zorganizowaniu stacjonarnego lub ruchomego
stanowiska dowodzenia,
4) zorganizowaniu łączności na potrzeby dowodzenia, współdziałania i alarmowania,
5) wyznaczeniu zadań dla policjantów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów akcji oraz koordynowaniu i kontrolowaniu
przebiegu akcji,
6) wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie przebiegu akcji,

-35-

Poz. 2
7) współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi i
instytucjami właściwymi dla rodzaju zdarzenia
oraz z właściwymi terytorialnie organami administracji publicznej,
8) przygotowywaniu i przekazywaniu właściwemu
przełożonemu meldunków o sytuacji i realizowanych działaniach.
3. Do dowodzenia akcją uprawnieni są w kolejności:
1) komendant powiatowy Policji właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia lub jego zastępca,
2) policjant wyznaczony przez komendanta powiatowego Policji właściwego terytorialnie dla
miejsca zdarzenia.
4. Komendant powiatowy zarządzający akcję może
podjąć decyzję o utworzeniu sztabu, stosując odpowiednio przepisy określające organizację i zadania sztabu dowódcy operacji.
§6
1. Komendant wojewódzki Policji lub Komendant
Główny Policji zarządza operację w przypadku zaistnienia zdarzenia o zasięgu wykraczającym poza
obszar właściwości terytorialnej jednej komendy
powiatowej Policji albo w razie przedłużającej się
interwencji lub akcji z jednoczesną koniecznością
użycia dodatkowych sił lub środków względnie
zorganizowania specjalnego zaplecza logistycznego.
2. Operację może również zarządzić komendant powiatowy Policji na obszarze właściwości terytorialnej podległej komendy powiatowej Policji, jeżeli
dla usunięcia zagrożenia konieczne jest użycie sił
i środków spoza potencjału tej komendy.
3. W ramach jednej operacji można prowadzić podoperacje związane z różnymi zdarzeniami, jeżeli są
one jednocześnie ukierunkowane na realizację celu
głównego operacji.
4. Dowodzenie operacją polega na:
1) ocenie zagrożenia, poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego rozwoju,
2) określeniu oraz koncentracji sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia,
3) zorganizowaniu stacjonarnego lub ruchomego
stanowiska dowodzenia i sztabu, którego organizację i zadania określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
4) zorganizowaniu systemów łączności i obiegu
informacji,
5) wyznaczeniu dowódców podoperacji i określeniu ich zadań,
6) koordynowaniu przygotowania zaplecza logistycznego, medycznego i technicznego,
7) nadzorowaniu i koordynowaniu przebiegu operacji zgodnie z planem działania dowódcy,
8) wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie przebiegu operacji,
9) współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi
i instytucjami właściwymi dla rodzaju zdarzenia
oraz z właściwymi terytorialnie organami admi-
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nistracji publicznej,
10) przygotowywaniu i przekazywaniu właściwemu
przełożonemu meldunków o sytuacji i realizowanych działaniach.
5. Do dowodzenia operacją uprawnieni są w kolejności:
1) komendant powiatowy i wojewódzki Policji, Komendant Główny Policji lub jego zastępca,
2) policjant wyznaczony przez komendanta, o którym mowa w pkt 1.
6. Rozpoczęcie operacji następuje na podstawie pisemnej decyzji komendanta, o którym mowa w
ust. 5 pkt 1, określającej:
1) cel operacji i zadania do wykonania oraz termin
gotowości do działania,
2) dowódcę i sztab oraz policjantów odpowiedzialnych za realizację wydzielonych elementów operacji,
3) zasady współdziałania podczas operacji i tryb
składania meldunków o jej przebiegu.
§7
1. Operacja jest realizowana według planu działania
dowódcy operacji, opracowywanego w sztabie na
podstawie koncepcji sformułowanej przez dowódcę i zatwierdzonego przez przełożonego dowódcy.
2. Wykaz podstawowych elementów planu działania
dowódcy operacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w
odniesieniu do akcji.
§8
1. Komendanci wojewódzcy i powiatowi Policji są
zobowiązani do:
1) monitorowania i analizowania zdarzeń, mogących spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i
porządku publicznego,
2) przygotowania procedur postępowania w wa-
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runkach wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
3) wyznaczenia policjantów przewidzianych do
pełnienia funkcji dowódców operacji,
4) organizacyjnego przygotowania sztabów dowódców do niezwłocznego działania w razie
zarządzenia operacji,
5) zorganizowania szkoleń policjantów przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych
i koordynacyjnych podczas operacji.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, pkt
2-5 podlegają bieżącej aktualizacji oraz kontroli i
korektom w formie ćwiczeń sztabowych.
§9
1. Traci moc Załącznik nr 2 (Zadania i organizacja
sztabu kryzysowego kierownika jednostki organizacyjnej Policji) do Zarządzenia nr 24/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada
1998 r. w sprawie realizacji przez Policję zadań w
warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych.
2. Ilekroć w treści Zarządzenia Nr 24/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w
sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach
katastrof naturalnych i awarii technicznych jest
mowa o „sztabie kryzysowym”, należy przez to
rozumieć „sztab” w rozumieniu przepisów niniejszego zarządzenia.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. mgr I. Wachowski
Załączniki
do zarządzenia nr 18
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 listopada 2000 r.
Załącznik nr 1

Zadania i organizacja sztabu dowódcy operacji policyjnej
Część I
Zasady ogólne powoływania sztabu
1. Sztab dowódcy operacji powoływany jest na podstawie pisemnej decyzji właściwego kierownika jednostki
Policji na czas prowadzenia działań w formie operacji policyjnej.
2. Powołanie sztabu polega na rozbudowie organizacyjnej istniejącego etatowego wojewódzkiego (powiatowego) sztabu kierownika jednostki o dodatkowe zespoły (stanowiska) specjalistów ze służby kryminalnej, prewencyjnej i wspomagającej, na potrzeby konkretnych działań.
3. W przypadku organizowania sztabu na potrzeby działań prowadzonych na obszarze komendy powiatowej
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Policji, w której nie funkcjonuje wyodrębniona etatowa komórka sztabowa, sztab dowódcy operacji organizowany jest na bazie komórki prewencyjnej właściwej jednostki Policji.
4. Liczba osób wyznaczonych do pracy w sztabie powinna zapewniać ciągłość pracy w czasie prowadzenia
długotrwałych działań.
Część II
Główne zadania sztabu dowódcy operacji
1. Zbieranie, selekcja i analizowanie informacji dotyczących planowanych i prowadzonych działań oraz wypracowywanie na ich podstawie wniosków i prognoz rozwoju sytuacji.
2. Określanie sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia.
3. Przygotowanie dowódcy operacji szczegółowych propozycji wariantów działań.
4. Przekazywanie podległym siłom decyzji dowódcy operacji.
5. Przygotowanie stanowisk dowodzenia dowódcy operacji.
6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez podległe siły na etapie planowania działań.
7. Sprawowanie nadzoru nad osiąganiem pełnej gotowości podległych sił do działań.
8. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie wykonania zadań przez podległe siły podczas prowadzenia działań.
9. Koordynowanie zabezpieczenia logistycznego i medycznego operacji.
10. Współdziałanie ze służbami (instytucjami) pozapolicyjnymi uczestniczącymi w działaniach.
11. Przygotowywanie okresowych i doraźnych meldunków.
12. Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonej operacji.
Część III
Organizacja sztabu dowódcy operacji
1. Organizacja sztabu powinna być odpowiednio dostosowana do rodzaju prowadzonych działań.
2. Skład kierownictwa sztabu (wariant):
1) Szef Sztabu – naczelnik etatowego sztabu komendy wojewódzkiej Policji. Szefem sztabu powoływanego
w komendzie powiatowej Policji jest kierownik etatowej komórki sztabowej, a w jednostkach, w których
nie ma tej komórki – kierownik komórki prewencji.
2) Zastępca Szefa Sztabu – kierownik komórki organizacyjnej jednostki Policji odpowiedzialny za realizację
głównych zadań podczas prowadzonych działań, w zależności od ich rodzaju.
3) Kierownicy zespołów funkcjonalnych sztabu – osoby wyznaczone w decyzji kierownika jednostki o powołaniu sztabu, odpowiedzialne za realizację zadań przez podległe im zespoły.
3. Skład zespołów (stanowisk) funkcjonalnych sztabu (wariant):
1) Zespół rozpoznania i analiz – przedstawiciele służb prewencyjnych i kryminalnych, komórek: postępowań
administracyjnych, techniki operacyjnej, obserwacji, prasowej, zespołu psychologów, itp.
2) Zespół taktyczny – przedstawiciele komórek: sztabowych, prewencji, ruchu drogowego, dochodzeniowo-śledczych, Centralnego Biura Śledczego, techniki kryminalistycznej, negocjatorzy, itp.
3) Zespół łączności i informatyki – przedstawiciele komórki łączności i informatyki,
4) Zespół logistyki – przedstawiciele komórek: zaopatrzenia, transportu, inwestycji i remontów, finansów,
itp.
5) Zespół obsługi – przedstawiciele komórek zaopatrzenia, transportu, prezydialnych, kancelarii tajnych.
Część IV
Zadania poszczególnych ogniw sztabu
1. Zadania szefa sztabu:
1) zorganizowanie i kierowanie pracą sztabu,
2) zorganizowanie systemu obiegu informacji w związku z prowadzonymi działaniami i bieżące informowanie dowódcy operacji o sytuacji,
3) przygotowywanie dokumentów decyzyjnych dowódcy operacji, dotyczących działań podległych sił,
4) przekazywanie podjętych decyzji siłom podległym i współdziałającym,
5) współdziałanie ze służbami i podmiotami, których funkcjonowanie może wpłynąć na sprawność działań,
6) realizacja innych zadań zleconych przez dowódcę operacji,
7) opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę przeprowadzonych działań wraz z wnioskami
i przedłożenie raportu dowódcy operacji.
2. Zadania zastępcy szefa sztabu:
1) bezpośredni nadzór nad pracą zespołu taktycznego w zakresie merytorycznego przygotowania dokumen-
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tów decyzyjnych oraz przygotowania raportu końcowego z prowadzonych działań,
2) wykonywanie zadań zlecanych przez szefa sztabu,
3) zastępowanie szefa sztabu podczas jego nieobecności,
3. Zadania zespołu rozpoznania i analiz:
1) Zadanie główne: pozyskiwanie z wszystkich dostępnych źródeł informacji związanych ze zdarzeniem oraz
prognozowanie rozwoju sytuacji - dla potrzeb zespołu taktycznego.
2) Zadania szczegółowe:
a) przetwarzanie (zbieranie, analizowanie, selekcja, przekazywanie) informacji związanych z sytuacją,
b) określanie zadań dla podległych sił w zakresie uzyskiwania wszelkich dostępnych informacji istotnych z
punktu widzenia prowadzonych działań, w tym z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji i baz
danych,
c) przygotowywanie dla potrzeb zespołu taktycznego danych, na podstawie uzyskanych informacji, do
wykorzystania przy opracowywaniu wariantów działania dowódcy operacji,
d) budowa portretu psychologicznego osoby lub grupy osób, wobec których prowadzone są działania policyjne,
e) zorganizowanie dokumentowania przebiegu działań, w tym w sposób niejawny,
f) podejmowanie przedsięwzięć w sytuacjach traumatycznych powstałych w wyniku działań sił policyjnych,
g) przygotowywanie informacji o realizowanych działaniach oraz komunikatów dla środków masowego
przekazu i apeli do ludności,
h) współpraca z innymi organami (służbami) w zakresie pozyskiwania informacji mogących wpływać na
przebieg działań,
i) udział w opracowywaniu meldunków i informacji o prowadzonych działaniach,
j) udział w opracowaniu raportu końcowego z prowadzonych działań.
4. Zadania zespołu taktycznego:
1) Zadanie główne: określenie taktyki prowadzenia działań oraz wykorzystania sił i środków,
2) Zadania szczegółowe:
a) określanie wariantów taktyki działania oraz planowanie użycia sił i środków do realizacji zadań,
b) określanie potrzeb jednostek uczestniczących w działaniach oraz przygotowywanie danych do projektów decyzji,
c) przygotowywanie decyzji, rozkazów i zarządzeń dowódcy operacji i przekazywanie ich wykonawcom,
d) koordynowanie i nadzorowanie realizacji przekazanych zadań
e) organizowanie stanowisk dowodzenia dowódcy operacji,
f) współdziałanie z innymi podmiotami (służbami) w zakresie przygotowania i realizacji przyjętej taktyki
działania,
g) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie konfliktu bez konieczności
stosowania rozwiązań siłowych,
h) koordynowanie i prowadzenie czynności dowodowo-wykrywczych na potrzeby postępowań przygotowawczych,
i) zlecanie przeprowadzania badań kryminalistycznych,
j) prowadzenie dokumentacji działań (w tym dziennika działań i map roboczych) oraz wykonywanie innych dokumentów sztabowych,
k) opracowywanie meldunków o aktualnej sytuacji oraz o działaniach prowadzonych przez jednostki i siły
podległe i przydzielone,
l) opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę przeprowadzonych działań wraz z wnioskami.
5. Zadania zespołu łączności i informatyki:
1) Zadanie główne: zbudowanie i utrzymanie systemu łączności zapewniającego sprawne dowodzenie i
współdziałanie w realizacji przyjętej taktyki działań.
2) Zadania szczegółowe:
a) opracowanie schematu organizacji łączności dowodzenia, współdziałania, alarmowania i powiadamiania oraz zorganizowanie systemu łączności na potrzeby operacji,
b) zapewnienie funkcjonowania policyjnych systemów łączności, w tym ich współdziałania z systemami
łączności innych organów i służb,
c) zabezpieczenie potrzeb sztabu i sił biorących udział w działaniach w techniczne środki łączności i informatyki,
d) zapewnienie łączności i funkcjonowania informatycznych baz danych dla potrzeb stanowisk dowodzenia,
e) organizacja przedsięwzięć w zakresie tajnego dowodzenia oraz opracowywanie dokumentów tajnego
dowodzenia,
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f) udział w opracowaniu raportu końcowego.
6. Zadania zespołu logistycznego:
1) Zadanie główne: zorganizowanie i zapewnienie wsparcia logistycznego operacji,
2) Zadania szczegółowe:
a) zabezpieczenie logistyczne sił uczestniczących w działaniach w zakresie materiałowo-technicznym,
medycznym i finansowym,
b) koordynacja przedsięwzięć związanych z uzupełnieniem potrzeb i odpoczynkiem zaangażowanych sił i
środków,
c) udział w organizowaniu pomocy materiałowej dla poszkodowanej ludności,
d) udział w opracowaniu raportu końcowego.
7. Zadania zespołu obsługi sztabu:
1) Zadanie główne: zapewnienie warunków do pracy sztabu,
2) Zadania szczegółowe:
a) prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów, ich ewidencjonowaniem, przechowywaniem
i udostępnianiem,
b) zaopatrywanie sztabu w wydawnictwa topograficzne,
c) zapewnienie obsługi techniczno-biurowej oraz kwatermistrzowskiej sztabu,
d) uporządkowanie i skompletowanie po zakończeniu działań całej dokumentacji sztabu, zgodnie z obowiązującymi zasadami archiwizacji.
Część V
Dokumenty sztabu
1. Dokumenty wykonane w sztabie dzielą się na:
1) dowodzenia – zarządzenia, decyzje, rozkazy, plany działań, mapy robocze, mapy decyzji, szkice i harmonogramy,
2) sprawozdawcze – dzienniki działań, meldunki, sprawozdania, komunikaty,
3) pomocnicze – notatki, obliczenia, tabele, wykresy, zapotrzebowania.
2. Po zakończeniu działań wszystkie przygotowane w sztabie dokumenty podlegają skompletowaniu. Przygotowana dokumentacja umożliwia uzasadnienie decyzji podjętych w czasie działań (w przypadku zgłaszanych
później wątpliwości) oraz służy do opracowania raportu końcowego i dokonania analizy przebiegu operacji.
Załącznik nr 2

Podstawowe elementy planu działania dowódcy operacji
1. Charakterystyka zdarzenia, w tym ocena sytuacji i prognoza jej rozwoju – dokonana na podstawie wszelkich dostępnych informacji, wiedzy i doświadczenia.
2. Podstawa prawna – ogół przepisów, w tym decyzje kierowników jednostek, regulujących sferę działania sił
policyjnych w związku z zaistniałą sytuacją.
3. Cel działania – określenie pożądanego stanu do osiągnięcia w wyniku działań sił policyjnych.
4. Warianty działań – określenie sposobów postępowania zmierzających do uzyskania zakładanego celu działania.
5. Zadania dla podległych sił.
6. Siły i środki – określenie liczby sił oraz wszelkich środków technicznych, w tym środków przymusu bezpośredniego, będących w dyspozycji jednostki, których wykorzystanie może być niezbędne do realizacji założonego celu.
7. Rodzaj i zakres użycia środków przymusu bezpośredniego oraz tryb uzyskania zezwolenia na użycie tych
środków w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami.
8. Organizacja dowodzenia i współdziałania (wobec sił policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych uczestniczących w działaniach).
9. Organizacja łączności dowodzenia, współdziałania i alarmowania pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w
działaniach.
10. Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań (wyposażenie w sprzęt i technikę policyjną, umundurowanie, transport, zabezpieczenie bytowe, opieka medyczna, uzupełnianie).
11. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
12. Termin pełnej gotowości do działań.
13. Załączniki do planu działania:
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1) plan graficzny przewidywanych i prowadzonych działań (na planach i mapach, przy wykorzystaniu obowiązujących znaków umówionych),
2) dokumenty uzupełniające plan, wynikające ze zmiany sytuacji, uzyskania nowych informacji, które w
sposób istotny mogą wpłynąć na sposób realizacji zadań i przebieg działań,
3) elementy uzupełniające, które nie znalazły się w planie głównym,
4) przepisy związane z prowadzoną operacją.

3
DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 października 2000 r.
w sprawie ewidencji pracy dydaktycznej nauczycieli szkół policyjnych
i ośrodków szkolenia Policji
W celu badania obciążenia dydaktycznego nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji, szczególnie w zakresie zadań pozostających w
związku z realizacją procesu dydaktycznego postanawia się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się Kartę ewidencji nauczyciela policyjnego, której wzór wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do decyzji.
2. Kartę, o której mowa w ust. 1, wypełnia nauczyciel policyjny raz w miesiącu, w terminie określonym przez komendanta szkoły policyjnej lub kierownika ośrodka szkolenia Policji.

za III kwartał roku i do 15 stycznia – za IV kwartał
roku minionego, zestawienia zbiorcze poszczególnych
działów Karty (pkt I, II, III i IV) wraz z wyszczególnieniem zadań ujętych w dziale IV.
§3
Realizację decyzji powierzam szkołom policyjnym
i ośrodkom szkolenia Policji.
§4
Traci moc decyzja nr 172/2000 Komendanta
Głównego Policji z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie
obciążenia dydaktycznego nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji.

§2
Komendanci szkół policyjnych oraz kierownicy
ośrodków szkolenia Policji zobowiązani są do przesyłania do dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP – w
terminie: do dnia 15 kwietnia – za I kwartał roku, do
15 lipca – za II kwartał roku, do 15 października –

§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

KARTA
ewidencji pracy nauczyciela policyjnego

..........................
rok miesiąc

I.

stopień, imię i nazwisko
nauczyciela

Szkoła policyjna;
ośrodek szkolenia Policji

stanowisko służbowe

komórka organizacyjna szkoły,
ośrodka szkolenia Policji

Podstawowe zadania dydaktyczne:
Lp.

Rodzaj zajęć dydaktycznych

1.
2.

Programowe zajęcia dydaktyczne
Egzaminy
RAZEM

II.

Inne zadania dydaktyczne:

Czas realizacji
(w jedn. lekcyjnych)
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(w jedn. lekcyjnych)

Lp.

Rodzaj czynności

1.
2.

Przygotowanie do zajęć dydaktycznych
Sprawdzanie prac kontrolnych

3.
4.
5.
6.

Dyżury dydaktyczne (konsultacje)
Kontrola praktyk zawodowych słuchaczy
Praca w zespołach zadaniowych
Prace badawcze
RAZEM

III. Doskonalenie zawodowe:
Czas realizacji
(w jedn. lekcyjnych)

Lp.

Rodzaj czynności

1.
2.

Praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, staże szkoleniowe itp.)
RAZEM

IV. Inne zadania:
Treść
Zadania

Lp.

Data

Czas
realizacji
(w jedn. lekcyjnych)

RAZEM
Łączny czas realizacji (tab. I, II, III, IV)
data i podpis nauczyciela

data i podpis kierownika komórki
organizacyjnej szkoły policyjnej
lub kierownika ośrodka szkolenia Policji
OBJAŚNIENIA

Karta ewidencji pracy nauczyciela policyjnego, zwana dalej „Kartą", jest podstawowym narzędziem badania
obciążenia dydaktycznego nauczycieli policyjnych. Rejestrowane w Karcie zadania są potwierdzane przez
bezpośredniego przełożonego.
Karta zawiera rodzaje zadań dydaktycznych, którym należy przypisać faktyczny czas ich realizacji w
wymiarze 45-minutowej jednostki lekcyjnej.
Poza zadaniami dydaktycznymi, o których mowa w pkt l i II, Karta przewiduje rejestr czynności związanych z
doskonaleniem zawodowym nauczyciela, o którym mowa w pkt II, oraz innych zadań realizowanych w ramach
procesu dydaktycznego wymienionych w pkt IV. Ostatni punkt przewidziany jest również dla zadań zlecanych
przez przełożonych, a wynikających z bieżącej działalności szkoły lub ośrodka szkolenia Policji.
l. Podstawowe zajęcia dydaktyczne:
l. Programowe zajęcia dydaktyczne obejmują:
1) zajęcia prowadzone bezpośrednio ze słuchaczami, tj. wykłady akademickie, wykłady interaktywne,
symulacje, pokazy, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, seminaria;
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2) zajęcia prowadzone w ramach doskonalenia zawodowego:
3) zajęcia z zakresu doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej szkoły lub ośrodka szkolenia Policji.
2. Egzaminy obejmują sprawdzanie stopnia opanowania przez słuchaczy wiedzy i umiejętności, z zastosowaniem odpowiednio przygotowanych narzędzi, takich jak testy (wiedzy) oraz testy umiejętności praktycznych.
II. Inne zadania dydaktyczne:
1. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych obejmuje:
1) merytoryczne i metodyczne przygotowanie się nauczyciela do realizacji zajęć dydaktycznych;
2) przygotowywanie materiałów i niezbędnych pomocy dydaktycznych, stosownie do wymogów określonych w decyzji o wprowadzeniu do realizacji programu szkolenia.
2. Sprawdzanie prac kontrolnych obejmuje:
l) przygotowywanie i sprawdzanie prac kontrolnych - jeżeli są przewidziane w danym programie szkolenia jako cząstkowe sprawdzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy oraz nie przewidzianych w programie szkolenia, ale uzasadnionych potrzebą podniesienia poziomu motywacji słuchaczy do nauki.
3. Dyżury dydaktyczne (konsultacje) - jeżeli są wprowadzone formalną decyzją kierownika jednostki szkoleniowej.
4. Kontrola praktyk zawodowych słuchaczy - z upoważnienia kierownika jednostki szkoleniowej Policji.
5. Praca w zespołach zadaniowych obejmuje:
1) udział w pracach zespołów zadaniowych np. radach pedagogicznych, zespołach pedagogicznych, zespołach i radach programowych powołanych decyzją kierownika jednostki szkoleniowej;
2) udział w pracach komisji i zespołów powołanych decyzją kierownika jednostki szkoleniowej do zadań
związanych z procesem dydaktycznym;
3) udział w pracach komisji i zespołów powołanych decyzją Komendanta Głównego Policji lub Dyrektora
Biura Kadr i Szkolenia KGP.
6. Prace badawcze wynikające z planu prac badawczo-wdrożeniowych jednostki szkoleniowej.
III. Doskonalenie zawodowe:
1. Praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji obejmują praktyki odbywane w jednostkach terenowych Policji - zgodnie z określonym w nich czasem służby.
2. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych (np. szkolenia, staże szkoleniowe) obejmuje: sympozja, warsztaty szkoleniowe, konferencje, szkolenia w kraju i za granicą, studia podyplomowe, naukę poza systemem
szkolnictwa policyjnego.
IV. Inne zadania:
Inne zadania obejmują nie tylko zadania zlecane przez przełożonych i związane z funkcjonowaniem szkoły lub
ośrodka szkolenia Policji, lecz również zadania, jakie realizuje nauczyciel policyjny w procesie dydaktycznym, tj.:
1) hospitacje zajęć dydaktycznych,
2) konsultacje z zespołami metodycznymi,
31 współpraca z innymi podmiotami, mającymi wpływ na realizację procesu dydaktycznego,
4) bieżące kontakty z jednostkami terenowymi Policji,
5) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej, (np. arkusza ocen),
6) nadzorowanie pracy młodszych stażem nauczycieli,
7) współpraca z kadrą dowódczą w zakresie kształcenia i wychowania słuchaczy,
8) przygotowywanie publikacji (np. podręczników, monografii, skryptów, itp.).

4
DECYZJA NR 234 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 października 2000 r.
w sprawie szkolenia menedżerskiego dla rezerwy kadrowej
na stanowiska kierownicze w Policji
Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 5 zarządzenia nr
12/97 Komendanta Głównego policji z dnia 28
kwietnia 1997 r. w sprawie powołania rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w Policji w związ-

ku z §§ 12 ust. 1 pkt 1 i 59 zarządzenia nr 16/99
Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września
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1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) IDz. Urz. KGP nr 15. póz. 108] postanawiam,
co następuje:

§3
Szkolenie w ramach studium zarządzania prowadzi się w oparciu o program, stanowiący załącznik do
niniejszej decyzji.

§1
Wprowadzam w ramach doskonalenia zawodowego szkolenie menedżerskie dla rezerwy kadrowej
na stanowiska kierownicze w Policji realizowane jako
studium zarządzania.

§4
Realizację szkolenia, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z
mocą obowiązującą od 1 5.09.2000 r.

§2
Zasady naboru do studium zarządzania określają
odrębne przepisy.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

5
DECYZJA NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 października 2000 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów zakwalifikowanych
do rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika wydziału kryminalnego komendy
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich)
[Dz. Urz. KGP nr 15, póz. 1081, postanawiam co
następuje:

Pile.

powiatowej (miejskiej) Policji

§3
Traci moc decyzja nr 45 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia policjantów zakwalifikowanych do rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika wydziału kryminalnego komendy powiatowej
Policji.

§1
Wprowadzam program szkolenia dla policjantów zakwalifikowanych do rezerwy kadrowej na stanowiskonaczelnika wydziału kryminalnego komendy powiatowej(miejskiej) Policji, stanowiący załącznik do decyzji.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

§2
Realizację programu powierzam Szkole Policji w

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

6
DECYZJA NR 243 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 października 2000 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla policjantów po kursie podstawowym
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkole-

nia policjantów i strażników gminnych (miejskich)
[Dz. Urz. KGP nr 15, póz. 108], postanawiam co
następuje:

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1

Poz. 6-8
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§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów po kursie
podstawowym, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach i
Szkole Policji w Słupsku.

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

7

DECYZJA NR 247 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 października 2000 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów
zajmujących się koordynacją używania i utrzymania psów służbowych
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich)
[Dz. Urz. KGP nr 15, póz. 108], postanawiam co
następuje:

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

§1
Wprowadzam program szkolenia dla policjantów
zajmujących się koordynacją używania i utrzymania
psów służbowych, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

8

DECYZJA NR 248 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 27 października 2000 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dyżurnych
komend wojewódzkich Policji i dyżurnych operacyjnych kraju Komendy Głównej Policji
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich)
fDz. Urz. KGP nr 15, póz. 108], postanawiam co
następuje:
§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dyżurnych komend wojewódzkich Policji i dyżurnych operacyjnych kraju
Komendy Głównej Policji, stanowiący załącznik do
decyzji.

§2
Realizację programu powierzam Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1

Poz. 9-11
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9
DECYZJA NR 263 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 16 listopada 2000 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkoleia w ramach doskonalenia zawodowego
dla kadry dowódczej średniego szczebla dowodzenia pododdziałów zwartych Policji
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich)
[Dz. Urz. KGP nr 15, póz. 108], postanawiam co
następuje:

§2
Realizację programu powierzam Szkole Policji w
Słupsku.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry dowódczej średniego szczebla dowodzenia pododdziałów zwartych
Policji, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

10

DECYZJA NR 248 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 listopada 2000 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkolenia kierowców
transporterów opancerzonych BTR – 60 PB
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich)
fDz. Urz. KGP nr 15, póz. 108], postanawiam co
następuje:

§2
Nadzór nad realizacją programu w Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego Wojska Polskiego w
Pile powierzam Szkole Policji w Pile.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

§1
Wprowadzam program szkolenia kierowców
transporterów opancerzonych BTR – 60 PB, stanowiący załącznik do decyzji

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

11

DECYZJA NR 263 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 17 listopada 2000 r.
w sprawie wprowadzenia programu szkoleia w ramach
doskonalenia dla policjantów policyjnych izb dziecka
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkole-

nia policjantów i strażników gminnych (miejskich) [Dz.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1

Poz. 11-13
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Urz. KGP nr 15, poz. 108], postanawiam co następuje:

Realizację programu powierzam Szkole Policji w
Słupsku.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów policyjnych
izb dziecka, stanowiący załącznik do decyzji.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

§2

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura prawnego KGP.

12

DECYZJA NR 278 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 listopada 2000 r.
w sprawie powierzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizacji programu
szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem
Na podstawie § 13 ust. 1 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich)
fDz. Urz. KGP nr 15, póz. 108], postanawiam co
następuje:

stycznego dla nowo przyjętych do Policji absolwentów wyższych uczelni – programu szkolenia podstawowego.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

§1
Powierzam do realizacji Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie program szkolenia podstawowego dla
policjantów z wyższym wykształceniem przyjętych
do służby z dniem 20 listopada 2000 roku wprowadzony do użytku służbowego Decyzją nr 194/00 KGP
z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia części pierwszej pilotażowego szkolenia spoecjali-

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
Pierwszy Zastępca
Koemndanta Głównego Policji
nadinsp. mgr I. Wachowski

13
REGULAMIN KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 5 listopada 2000 r.
zmieniający regulamin w sprawie warunków korzystania ze świadczeń socjalnych oraz wysokości
środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń dla osób uprawnionych
do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 1995
r. w sprawie korzystania ze świadczeń socjalnych
przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia
emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw
wewnętrznych i administracji oraz Urzędzie Ochrony
Państwa (Dz. U. nr 38, poz. 193 i z 1998 r. nr 41,
poz. 238) postanawia się, co następuje:
§1
W Regulaminie Komendanta Głównego Policji z
dnia 21 września 1998 r. w sprawie warunków korzystania ze świadczeń socjalnych oraz wysokości

środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje
świadczeń dla osób uprawnionych do policyjnego
zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin
wprowadza się następujące zmiany:
l) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Świadczenia socjalne z funduszu socjalnego osobom uprawnionym do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członkami ich rodzin, zwanych dalej „osobami uprawnionymi" przyznają:
l) Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, działający w imieniu Komen

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1
danta Głównego Policji - osobom uprawnionym
z Komendy Głównej Policji,
2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji osobom uprawnionym, dla których jest właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania,
3) komendant szkoły policyjnej - osobom uprawnionym z tej szkoły - zwani dalej „dysponentami".
2. Dysponent przyznaje świadczenie socjalne do
wysokości posiadanych środków funduszu socjalnego.
3. Wysokość środków funduszu socjalnego przekazywanego do dyspozycji dysponenta ustalana
jest stosownie do liczby emerytów i rencistów,
uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, dla których dysponent ten jest właściwy."
2) § 2:

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 1
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Decyzja nr 231/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 10
października 2000 r. w sprawie odwołania policjanta z udziału
w misji Unii Zachodnioeuropejskiej w Albanii
Decyzja nr 232/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 10
października 2000 r. w sprawie zakończenia prac Technicznego Ośrodka Kierowania Komendy Głównej Policji
Decyzja nr 233/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 10
października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia strefowych
narad komendantów powiatowych i miejskich
Decyzja nr 0235/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia
'2 października 2000 r. w sprawie powołania międzywydziałowe/ grupy operacyjno-śledczej, mającej na celu u/awnienie
przestępczej działalności prowadzonej przez rzw. „Grupę
Pruszkowską" Itajna)
Decyzja nr 236/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 12
października 2000 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektów przepisów prawnych dotyczących wdrożenia koncepcji automatyzacji kontroli prędkości pojazdów
Decyzja nr 237/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 13
października 2000 r. zmieniająca decyzję w sprawie delegowania policjantów do Sił Pokojowych Organizacji Narodów
Zjednoczonych tUNIPTF) w Bośni i Hercego winie
Decyzja nr 238/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 18
października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej realizacji obowiązku daktyloskopowania podejrzanych w
wybranych jednostkach Policji Województwa Mazowieckiego
Decyzja nr 239/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 19
października 2000 r. zmieniająca decyzję w sprawie delegowania policjantów do Sił Pokojowych Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Kosowie
Decyzja nr 240/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 19
października 2000 r. zmieniająca decyzję w sprawie udziału
pracowników Komendy głównej Policji w Siłach Pokojowych
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie

-47a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „fundusz, o którym
mowa w § 1 ust. 1",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dysponent powołuje komisję na okres 4 lat".
§2
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
generalny inspektor J. Michna
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji:
nadinsp. mgr l. Wachowski

10. Decyzja nr 241/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 19
października 2000 r. w sprawie powołania Zespołu do Opracowania zasad standaryzacji kierowania informacją w Policji
11. Decyzja nr 244/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 20
października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w XXII Wydziale Centralnego Biura Śledczego KG P we
Wrocławiu
12. Decyzja nr 245/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 24
października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli
sprawdzającej wykonanie przez Biuro Logistyki Policji KGP zaleceń pokontrolnych w zakresie problematyki mieszkaniowej
w KGP, sformułowanych w wynikukontroli problemowej
przeprowadzonej w byłym Zarządzie Administracyjno- Gospodarczym KGP
13. Decyzja nr 246/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 27
października 2000 r. w sprawie powołania grupy operacyjnośledczej
14. Decyzja nr 249/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 27
października 2000 r. w sprawie delegowania policjanta do popełnienia służby w ramach,operacji Unii Zachodnioeuropejskiej
w Albanii
15. Decyzja nr 250/2000 p f Komendanta Głównego Policji z dnia
2 listopada 2000 r. w sprawie powołania grupy operacyjnorozpoznawczej
16. Decyzja nr 251/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 2
listopada 2000 r. zmieniająca decyzję w sprawie delegowania
policjantów do Sit Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Koso wie
17. Decyzja nr 252/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 7
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby oraz ochrony przeciwpożarowej
18. Decyzja nr 253/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 7
listopada 2000 r. zmieniająca decyzję w sprawie udziału pracowników Komendy Głównej Policji w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Koso wie
19. Decyzja nr 254/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 7
listopada 2000 r. zmieniająca decyzję w sprawie delegowania policjantów do Sil Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Koso wie

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 1

20. Decyzja nr 255/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 9
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich w zakresie kierowania i funkcjonowania tej jednostki
21. Decyzja nr 0256/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 9
listopada 2000 r. w sprawie powołania międzywojewódzkiej
grupy operacyjno- śledczej (tajna)
22. Decyzja nr 257/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 9
listopada 2000 r. w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnienia ich do
podejmowania niektórych decyzji w jego imieniu
23. Decyzja nr 258/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 14
listopada 2000 r. w sprawie odwołania z oddelegowania policjanta z udziału w misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie
24. Decyzja nr 259/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 14
listopada 2000 r. w sprawie odwołania z oddelegowania policjanta z udziału w misji pokojowej Organizacji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie w Chorwacji
25. Decyzja nr 260/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 16
listopada 2000 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zasad organizacji działań Policji na miejscach poważnych
przestępstw oraz koncepcji programu wdrożenia ich do praktyki dochodzeniowo-śledczej
26. Decyzja nr 261/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 16
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Centralnym Biurze Śledczym w zakresie gospodarowania funduszem operacyjnym
27. Decyzja nr 262/2000 Komendanta Głównej Policji z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej
w zakresie prowadzenia przez Policję poszukiwań nadzwyczajnych osób ukrywających się przed organami ścigania lub
wymiaru sprawiedliwości
28. Decyzja nr 265/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 17
listopada 2000 r. w sprawie powołania komisji powypadkowej celem ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku nadinsp.
Marka Papały zaistniałego w dniu 24 czerwca 1998 r.
29. Decyzja nr 0266/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia
17 listopada 2000 r. w sprawie powołania grupy operacyjnośledczej (tajna)
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30. Decyzja nr 267/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 17
listopada 2000 w sprawie upoważnienia do pełnienia obowiązków Komendanta Głównego Policji
31. Decyzja nr 269/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 22
listopada 2000 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania harmonogramu działań zmierzających do przygotowania i
przeprowadzenia XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn.
„Policjant Ruchu Drogowego Roku 2001"
32. Decyzja nr 270/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 24
listopada 2000 r. w sprawie powołania grupy operacyjnośledczej
33. Decyzja nr 271/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 27
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Inspektoracie Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Bydgoszczy i niektórych jednostkach podległych
34. Decyzja nr 272/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 27
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz w
Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu dotyczącej zarzutów
podnoszonych w piśmie Zastępcy Prokuratora Generalnego
35. Decyzja nr 273/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 28
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów
kwalifikacyjnych dla policjantów, kandydatów do rezerwy kadrowej Policji utworzonej dla potrzeb misji pokojowych ONZ,
OBWE i UZE
36. Decyzja nr 274/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 28
listopada 2000 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania założeń organizacyjnych wykorzystywania koni w Policji
37. Decyzja nr 275/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 30
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Inspektoracie Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Opolu
38. Decyzja nr 276/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 30
listopada 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie zwalczania tzw. przestępczości samochodowej w wytypowanych jednostkach Policji województwa
dolnośląskiego
39. Decyzja nr 277/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 30
listopada 2000 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania
grupy operacyjno-śledczej
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