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ZARZĄDZENIE NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 maja 2001 r.
zmieniające zarządzenie 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. z 2000 r. nr 101,
poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 17 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i
wypadków tonięć zmienionym zarządzeniem nr 20 z

dnia 14 grudnia 2000 r., zarządzeniem nr 3 z dnia
15 stycznia 2001 r. oraz zarządzeniem nr 6 z dnia
7 marca 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 ust. 2 pkt. 2 po wyrazie „prokuratora”
dodaje się wyrazy „albo postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez sędziego rodzinnego”,
2) w § 18 ust. 1 pkt. 2 lit. b i w § 21 pkt. 1 i 2
wyrazy „karalnego” i „karalnych” zastępuje się
odpowiednio wyrazami „zabronionego” i „za-
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bronionych”,
3) w § 38 ust. 1 skreśla się wyrazy „(naczelnik
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego)”,
4) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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 30 lub więcej przestępstw albo czynów karalnych stwierdzonych. Komendant
wojewódzki (Stołeczny) Policji może określić
mniejszą liczbę przestępstw lub czynów karalnych w sprawach podlegających zatwierdzaniu
przez osobę, o której mowa w ust. 1”.
5) w załączniku nr 1 w części 3 − Formularz Stp-3
pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przestępstw popełnionych w warunkach
określonych w art. 12 k.k. lub w art. 6 § 2 k.k.s.
(czyn ciągły) wpisuje się datę ostatniego zachowania, gdy czyn zabroniony polega na wielu
działaniach, a datę pierwszego zachowania, gdy
czyn zabroniony polega na wielu zaniechaniach”,
6) W załączniku nr 2 w części B − Przestępstwa z
ustaw szczególnych:

rabianie lub rozlewanie wyrobów spirytusowych bez wymaganego zezwolenia znacznej
wartości ........................................ 645 69
Art. 13 Odkażanie spirytusu skażonego lub osłabianie działania środka skażającego ........ 643 69
Art. 14 Uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa określonego w
art. 12 i w art. 13 w odniesieniu do wyrobów
spirytusowych ................................. 644 69
Art. 12 ust. 1 i 2 i Art. 14 Wyrabianie wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia, wyrabianie wyrobów tytoniowych znacznej
wartości bez wymaganego zezwolenia, uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa określonego w art. 12 w odniesieniu do wyrobów tytoniowych...... 646 90
• po pozycji 75 dodaje się pozycję 76 w
brzmieniu:
„76. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rządu
Art. 124 – 126 .................................. 897 90”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
z wyjątkiem § 1 pkt. 4, który wchodzi w życie z
dniem 1 lipca 2001 r.

• poz. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie
spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych
Art. 12 ust. 1 Wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie spirytusu albo wyrabianie lub rozlewanie wyrobów spirytusowych
bez wymaganego zezwolenia ............ 640 69
Art. 12 ust. 2 Wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie spirytusu albo wy-

Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
Zastępca
Komendanta Głównego Policji:
insp. A. Rapacki

93
DECYZJA NR 164 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie powierzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizacji programu szkolenia
podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 10
Komendanta Głównego Policji z 19 kwietnia 2001
roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich), postanawiam co następuje:
§1
Powierzam do realizacji Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie program szkolenia podstawowego dla
policjantów z wyższym wykształceniem realizujących
szkolenie od 4 czerwca 2001 roku wprowadzony do
użytku służbowego Decyzją nr 194/00 KGP z dnia 30
sierpnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia części

pierwszej pilotażowego szkolenia specjalistycznego
dla nowo przyjętych do Policji absolwentów wyższych uczelni − programu szkolenia podstawowego.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna
Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji:
nadinsp. mgr I. Wachowski
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DECYZJA NR 172 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 czerwca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
policjantów wykonujących zadania instruktorów obsługi technicznych środków wzmocnienia

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia
policjantów i strażników gminnych (miejskich) /Dz.
Urz. KGP Nr 5, poz. 56/, postanawiam co następuje:

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

§1
Wprowadzam pilotażowy „Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów wykonujących zadania instruktorów obsługi technicznych
środków wzmocnienia”, 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.
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OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 lipca 2001 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów w czerwcu 2001 r.
Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów (Dz. U. nr 70, poz.
791, z 2000 r. nr 16, poz. 212) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z do-

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 8
1. Decyzja nr 165pf/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie opracowywania planów działania kierowników jednostek
Policji w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny.
2. Decyzja nr 166/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w Komendzie

datkami o charakterze stałym, w czerwcu 2001 r.
wyniosło 2271,19 zł.
Komendant Główny Policji:
generalny inspektor J. Michna

Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz w
Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku w zakresie ewidencji dokumentów niejawnych i ich
powielania.
3. Decyzja nr 167/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie odwołania policjanta z pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bośni i Hercegowinie.
4. Decyzja nr 0168/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2001 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania międzywydziałowej grupy operacyjno-śledczej, mającej na celu ujawnienie
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przestępczej działalności prowadzonej przez tzw.
„Grupę Pruszkowską” (tajna).
Decyzja nr 169/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie powołania zespołu do spraw określenia zasad przydziału
pomieszczeń dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
Decyzja nr 170/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu zmiany
ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Decyzja nr 171/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie powołania zespołu do budowy i wdrożenia centralnej
architektury systemu analizy kryminalnej „ALERT”
oraz założeń jej funkcjonowania.
Decyzja nr 173/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji do oceny i przejęcia mienia zaproponowanego do przekazania Komendzie Głównej Policji z Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w
likwidacji.
Decyzja nr 174/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie odwołania policjantów z pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Bośni i Hercegowinie.
Decyzja nr 175/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kompleksowej analizy potrzeb pionu techniki kryminalistycznej w zakresie organizacji, standaryzacji, wyposażenia oraz etatowo-kadrowym, a także opracowania szczegółowego harmonogramu rozwoju tej
służby w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przestępczości”.
Decyzja nr 0176/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej (tajna).
Decyzja nr 177/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie przygotowania raportu o warunkach finansowych
efektywnego i skutecznego funkcjonowania Policji
w 2002 roku.

13. Decyzja nr 178/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie przygotowania jednostki specjalnej Policji, która ma
wziąć udział w misji pokojowej ONZ w Kosowie.
14. Decyzja nr 179/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 czerwca 2001 r. o powołaniu zespołu do opracowania międzyresortowego programu zapobiegania i zwalczania przestępstw samochodowych.
15. Decyzja nr 180/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji grupy
operacyjno-procesowej.
16. Decyzja nr 181/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
17. Decyzja nr 182/pf/2001 Zastępcy Przewodniczącego ds. koordynacji w zakresie nadzoru nad
sprawie powołania Międzyresortowej Grupy Zadaniowej kryptonim „VAN”.
18. Decyzja nr 183/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie
prawidłowości wydania poświadczeń bezpieczeństwa lub odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa policjantom i pracownikom cywilnym
KWP i szkół Policji oraz kandydatom do służby i
pracy w KWP i szkołach policji, wobec których
przeprowadzono postępowania sprawdzające.
19. Porozumienie między Komendantem Głównym
Państwowej Straży Pożarnej a Komendantem Głównym Policji z dnia 12 czerwca 2001 r. o współdziałaniu Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
20. Porozumienie o współdziałaniu Komendanta
Głównego Policji i Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. zawarte w
dniu 26 czerwca 2001 r. w Warszawie.
21. Porozumienie między Komendantem Głównym
Policji a Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie ochrony
osobistej niektórych osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych przebywających w zakładach karnych lub
aresztach śledczych (ściśle tajne).
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