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1
ZARZĄDZENIE NR 24 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 grudnia 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 roku o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr
101, poz. 1092, z 2001 r. Nr 41, poz. 465 oraz Nr
81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz.
1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr
125, poz. 1367) 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 (Dz. Urz. KGP z 2001 r.
Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 16, Nr 3, poz. 27, Nr 4, poz.
41, Nr 8, poz. 92, Nr 9, poz. 96 i Nr 10, poz. 105)
wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1
1) w § 33 ust. 1 i 2 oraz w § 34 użyte w różnych
przypadkach wyrazy „Wydział Analiz i Statystyki
Policyjnej Biura Prezydialnego Komendy Głównej
Policji” zastępuje się użytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Służby Kryminalnej Komendy
Głównej Policji”,
2) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są
komendanci wojewódzcy Policji, Dyrektor Biura
Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz
Dyrektor Centralnego Biura Śledczego, każdy w
swoim zakresie.”,
3) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej
Policji z uzasadnionym wnioskiem o usu-nięcie
błędnych formularzy ze zbiorów źródło-wych wojewódzkich i ogólnokrajowych oraz – gdy jest to
konieczne – zastąpienie ich formularzami prawidłowymi.
2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 1, należy poprzedzić przeprowadzeniem czynności wyjaśniających, podczas których ustala się
przyczyny powstania nieprawidłowości i osoby za
nie odpowiedzialne.
3. Dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy
Głównej Policji w przypadkach szczególnych może
również z urzędu podjąć 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 Dochodzeniowo-Śledczy Biura Służby Kryminalnej
Komendy Głównej Policji.”,
4) w załączniku nr 1 w części 3 – Formularz Stp 3:
a) w pkt 11:
– lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) apteka, hurtownia farmaceutyczna, punkt
apteczny ............................................. 01”,
– dodaje się lit. ww i zz w brzmieniu:
„ww) Internet ........................................ 48,
zz) inna sieć komputerowa .................. 49”,
b) w pkt 12:
– lit. p otrzymuje brzmienie:
„p) środek odurzający, substancja psychotropowa, prekursor ................................... 12”,
– dodaje się lit. ll - nn w brzmieniu:
„ll) waluta EURO ................................... 38
mm) wyroby medyczne i środki lecznicze ... 39
nn) dokument elektroniczny ................. 40”,
c) w pkt 31 dodaje się lit. e w brzmieniu:

-2-

Poz. 1
„e) w okresie oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności ...... 5”,
5) w załączniku nr 2 w części A – Przestępstwa z
Kodeksu karnego:
a) w pkt 14 symbol cyfrowy odnoszący się do
przepisu:
– art. 230 otrzymuje brzmienie „515 52 Ł”,
– art. 231 § 1-3 otrzymuje brzmienie „516
53 Ł”,
b) w pkt 20 skreśla się wyrazy „Art. 287 § 1-2 –
Oszustwo komputerowe ............... 242 40S”,
c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) Rozdział XXXVII – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi:
Art. 310 § 1 Fałszowanie:
- pieniędzy polskich........................ 320 44 S
- pieniędzy obcych ......................... 323 44 S
- innych środków płatniczych .......... 326 44 S
- papierów wartościowych .............. 329 44 S
Art. 310 § 2 Puszczanie w obieg fałszywych:
- pieniędzy polskich ........................ 321 44 S
- pieniędzy obcych ......................... 324 44 S
- innych środków płatniczych .......... 327 44 S
- papierów wartościowych .............. 330 44 S
Art. 311 Rozpowszechnianie nieprawdziwych
informacji w dokumentacji związanej z obrotem
papierami wartościowymi .................. 526 54
Art. 312 Puszczanie w obieg fałszywych, otrzymanych jako prawdziwe:
- pieniędzy polskich ........................... 322 44
- pieniędzy obcych ............................ 325 44
- innych środków płatniczych ............. 328 44
- papierów wartościowych ................. 331 44
Art. 313 § 1-2 Podrabianie i puszczanie w
obieg urzędowych znaków wartościowych .....
........................................................ 341 44 S
Art. 314 Podrabianie znaków urzędowych w
celu użycia w obrocie gospodarczym .. 524 54 S
Art. 315 § 1-2 Podrabianie narzędzi pomiarowych w celu użycia w obrocie gospodarczym
................................................. 525 54 S”,
6) w załączniku nr 2 w części B – Przestępstwa z
ustaw szczególnych:
a) w pozycji 4 symbol cyfrowy odnoszący się do
przepisu:
– art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie „640 69 U”,
– art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie „645 69 U”,
– art. 13 otrzymuje brzmienie „643 69 U”,
– art. 14 otrzymuje brzmienie „644 69 U”,
– art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 otrzymuje brzmienie
„646 90 U”,
b) skreśla się pozycje 11, 12, 23 i 46,
c) w pozycji 29 dodaje się tiret piąty w brzmieniu:
„– w związku z cudzym utworem w postaci nadania ............................................ 598 59”,
d) w pozycji 65 pkt 1 lit. c symbol cyfrowy odnoszący się do przepisu:
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– art. 63 § 1-3, 64 § 1, 65 § 1-3 otrzymuje
brzmienie „710 64 U”,
– art. 66 § 1, 68 § 1 otrzymuje brzmienie „712
64 U”,
– art. 69 § 1-4, 73 § 1 otrzymuje brzmienie
„715 64 U”,
e) po pozycji 87 dodaje się pozycje 88 – 98 w
brzmieniu:
„88. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym
materiale rozmnożeniowym14)
Art. 53, 54 ...................................... 760 90
89. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Art. 58 – 65 .................................... 896 90
90. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań,
produkcji, składowania i użycia broni chemicznej
oraz zniszczeniu jej zapasów
Art. 27 – 31 .................................... 898 90
91. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych15)
Art. 42 – 44 .................................... 899 90
92. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Art. 189 – 191 ................................ 660 90
93. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i
rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi
wyrobami16)
Art. 36 wyrabianie lub rozlewanie wyrobów
winiarskich bez zezwolenia ............. 633 69 U
Art. 37 – 38 naruszenie zasad prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie wyrobu
lub rozlewu wyrobów winiarskich .... 634 69 U
94. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej
Art. 71 ust. 2 ...................................731 90
95. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach
medycznych
Art. 36 wprowadzanie do obrotu wyrobów
medycznych bez wymaganego wpisu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych
....................................................... 735 90
Art. 37 niezgodne w wymaganiami ustawy
znakowanie wyrobów medycznych znakiem
zgodności lub nieuprawnione stosowanie numerów jednostek notyfikacyjnych ....... 736 90
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Art. 38 niezgłoszenie wyrobu medycznego do
Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych
....................................................... 737 90
96. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej
Art. 23 ........................................... 900 90
97. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne
Art. 124 – 126 wprowadzanie do obrotu,
przechowywanie produktów leczniczych bez
pozwolenia, podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów
leczniczych bez zezwolenia i wprowadzanie do
obrotu produktów leczniczych przeterminowanych ............................................... 740 90
Art. 127, 131 prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu
aptecznego bez zezwolenia, kierowanie apteką
bez uprawnienia ............................... 741 90
Art. 128 udzielanie, obiecywanie lub przyjmowanie korzyści materialnych w ramach reklamy
lub sprzedaży produktów leczniczych .. 742 90
Art. 129, 130 prowadzenie reklamy produktów
leczniczych bez uprawnienia, nieuczciwa reklama produktów leczniczych ............. 743 90
Art. 132 udaremnianie lub utrudnianie prowadzenia kontroli w zakresie inspekcji farmaceutycznej ............................................ 744 90
98. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym17)
Art. 45 – 53 ................................. 889 90”,
f) po przypisie 13 dodaje się przypisy 14 – 17 w
brzmieniu:
„14) Wchodzi w życie z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
15) Wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r.
16) Wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2002 r.
17) Wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2002 r.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1

Poz. 1
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DECYZJA NR 304 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego pilotażowych programów szkolenia
specjalistycznego o profilach dochodzeniowo-śledczym i operacyjno-rozpoznawczym
dla policjantów służby kryminalnej posiadających przeszkolenie specjalistyczne
inne niż wymagane w służbie kryminalnej
§3
Traci moc decyzja nr 267/01 Komendanta Głównego Policji z dnia 08 listopada 2001 r. w sprawie
wprowadzenia do użytku służbowego pilotażowych
programów szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej o profilach operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowo-śledczym.

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:
§1
Wprowadzam do użytku służbowego pilotażowe
programy szkolenia specjalistycznego o profilach dochoodzeniowo-śledczym i operacyjno-rozpoznawczym
dla policjantów służby kryminalnej posiadających przeszkolenie specjalistyczne inne niż wymagane w służbie
kryminalnej, stanowiące załączniki do decyzji.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

§2
Realizację programów, o których mowa w § 1, powierzam Szkole Policji w Pile.

Programy szkolenia, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.

3
DECYZJA NR 310 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 grudnia 2001 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa
podległych Komendantowi Głównemu Policji
Na podstawie § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresów i terminów sporządzania
przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z
wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335) postanawia się, co następuje:
§1
W decyzji nr 148/2001 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa podległych Komendantowi Głównemu Policji w § 1 skreśla

się pkt 6, 7, 8 i 10.
§2
Tryb postępowania likwidacyjnego niektórych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w
zakresie wynikającym z postanowień § 1 określa
odrębna decyzja.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 1

Poz. 1
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DECYZJA NR 1 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 stycznia 2002 r.
w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów
ruchu drogowego ogniw pogotowia wypadkowego
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:

§3
Traci moc decyzja nr 87 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach
doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu
drogowego o specjalności pogotowie wypadkowe.

§1
Wprowadzam program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego ogniw pogotowia wypadkowego, stanowiący załącznik do decyzji.

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

§2
Realizację programu powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

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

5
DECYZJA NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 stycznia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programów szkolenia specjalistycznego o profilach
dochodzeniowo-śledczym i operacyjno-rozpoznawczym dla policjantów służby kryminalnej
posiadających przeszkolenie specjalistyczne inne niż wymagane w służbie kryminalnej
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:
§1
Wprowadzam do użytku służbowego:
1) program szkolenia specjalistycznego o profilu dochodzeniowo-śledczym dla policjantów służby kryminalnej posiadających przeszkolenie specjalistyczne inne niż wymagane w służbie kryminalnej, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
2) program szkolenia specjalistycznego o profilu operacyjno-rozpoznawczym dla policjantów służby
kryminalnej posiadających przeszkolenie specjali-

styczne inne niż wymagane w służbie kryminalnej,
stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§2
Realizację programów, o których mowa w § 1,
powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkole Policji w
Pile.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji:
nadinsp. Antoni Kowalczyk

Programy szkolenia, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 1
1. Decyzja nr 0305/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej (tajna)
2. Decyzja nr 306/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji (zawiadomień) w
sprawach odszkodowań przysługujących w razie
wypadków pozostających w związku ze służbą w
Policji oraz jednorazowych odszkodowań przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
3. Decyzja nr 307/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na broń, wydawania licencji pracownika ochrony, powoływania
wewnętrznych służb ochrony oraz odmowy
uzgodnienia planu ochrony.
4. Decyzja nr 308/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie odwołania policjantów z pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie.
5. Decyzja nr 309/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie delegowania policjantów do pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie.
6. Decyzja nr 311/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 grudnia 2001 r w sprawie postępowania likwidacyjnego niektórych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w zakresie
wynikającym z dotychczas pełnionej funkcji dysponenta środków budżetu państwa III stopnia.
7. Decyzja nr 312/2001 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie upoważnienia do wydania świadectw służby i opinii o
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służbie policjantom zwalnianym ze służby w Policji.
8. Decyzja nr 3/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upoważnień do kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych oraz przepustek „W”.
9. Decyzja nr 4/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie powołania komisji nadzorującej podział sprzętu stanowiącego wyposażenie byłego Wydziału IV – Centralnego Ośrodka Metodyki Szkolenia Biura Kadr i
Szkolenia KGP.
10. Decyzja nr 5/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie odwołania policjanta z pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w
Kosowie.
11. Decyzja nr 6/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie delegowania policjanta do pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Kosowie.
12. Decyzja nr 7/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie udostępnienia dla potrzeb Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział III akt postępowania w sprawie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998 przez
mł. insp. Tomasza Worykiewicza.
13. Decyzja nr 08/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie zmian
w składzie osobowym Grupy Zadaniowej nr 1/99
powołanej decyzją nr 01/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 1.01.1999 r. (tajna).
14. Decyzja nr 09/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2002 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej (tajna).
15. Decyzja nr 10/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
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