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110
ZARZĄDZENIE NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu
oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1
1. Zarządzenie określa czynności, do których wyko-

nania policjanci są obowiązani w przypadku ujaw-
nienia i przejęcia amfetaminy, fenyloacetonu −
zwanego dalej „BMK”, oraz mających formę table-
tek produktów mogących zawierać pochodne am-

fetaminy i inne substancje psychotropowe − zwa-
ne dalej „tabletkami”.

2. Z przejętych partii amfetaminy, BMK oraz tabletek
pobiera się próbki w celu niezwłocznego przekaza-
nia ich do badań, zwanych dalej „profilowaniem”.

3. Celem profilowania jest identyfikacja próbek po-
chodzących z tej samej partii lub z tego samego
źródła, prowadząca do określenia miejsca niele-
galnej produkcji.

§ 2
1. Obowiązek pobrania próbek i niezwłocznego prze-
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kazania do profilowania dotyczy przejęcia amfe-
taminy, BMK lub tabletek w wyniku każdego ro-
dzaju czynności służbowych, jeżeli przejęto jedno-
razowo co najmniej: 5 g amfetaminy, 1 l BMK lub
dwie tabletki.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można
przekazać do profilowania próbkę z przejętej partii
amfetaminy, BMK lub tabletek w ilościach mniej-
szych, niż określone w ust. 1.

3. Pojedyncza próbka przekazywana do profilowania
powinna zawierać 0,5 g amfetaminy lub 1 ml
BMK albo dwie tabletki.

§ 3
1. Policjant prowadzący czynności służbowe, w toku

których ujawniono i przejęto amfetaminę, BMK lub
tabletki, niezwłocznie pobiera próbkę określoną w
§ 2 ust. 3 i przesyła do Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji,
zwanego dalej „CLK KGP”, wraz ze sporządzoną
„Informacją o przejęciu amfetaminy, fenyloaceto-
nu, tabletek zawierających substancje psychotro-
powe, ujawnieniu nielegalnego laboratorium”,
zwaną dalej „informacją o przejęciu”, oraz „Wnio-
skiem o dokonanie badań identyfikacyjnych i pro-
filowania substancji”, zwanym dalej „wnioskiem”.

2. Wzór informacji o przejęciu określa załącznik nr 1
do zarządzenia.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4
1. Informację o przejęciu sporządza się w następują-

cy sposób:
1) część I (ekspertyza chemiczna) wypełnia CLK

KGP po przeprowadzeniu profilowania,
2) części II-IV (informacje dotyczące osoby zwią-

zanej z ujawnionymi i przejętymi substancjami,
konfiskata, nielegalne laboratorium) wypełnia
policjant dokonujący ujawnienia i przejęcia sub-
stancji.

2. Informacje o przejęciu sporządzone w sposób nie-
właściwy zwraca się, w celu uzupełnienia lub po-
nownego sporządzenia, do komórki organizacyjnej
Policji, która je przesłała.

3. Części II-IV informacji o przejęciu należy umieścić
w osobnej kopercie z oznaczeniem adresata „Cen-
tralne  Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji w
Warszawie” oraz adnotacjami „PROFILOWANIE”,
„W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM NIE
OTWIERAĆ”.

§ 5
1. Bezpośrednio do CLK KGP przesyła się próbki

przejęte przez komórki organizacyjne Komendy
Głównej Policji. W pozostałych przypadkach próbki
przesyła się za pośrednictwem właściwego miej-
scowo laboratorium kryminalistycznego komendy
wojewódzkiej Policji, zwanego dalej „LK KWP”.

2. Właściwe miejscowo LK KWP po przeprowadzeniu
badań identyfikacyjnych i ustaleniu, że przesłana
próbka zawiera substancje, o których mowa w
§ 2 ust. 1, przesyła do CLK KGP próbkę wraz z
wnioskiem.

§ 6
1. CLK KGP prowadzi zbiory PROFIL w celu groma-

dzenia, przetwarzania i udostępniania informacji
dotyczących profilowanych substancji.

2. Zbiory PROFIL składają się z:
1) kartoteki, którą stanowi usystematyzowany

zbiór wykresów profili próbek,
2) zbioru próbek tabletek,
3) elektronicznej bazy danych PROFIL, którą sta-

nowi usystematyzowany zbiór danych che-
micznych o profilowanych substancjach oraz
zawartych we wnioskach informacji o prób-
kach, a w przypadku tabletek dodatkowo da-
nych o ich kształtach i oznaczeniach nadanych
przez wytwórców.

3. CLK KGP nadaje ten sam numer ewidencyjny
PROFIL próbce oraz związanemu z nią wnioskowi
i rekordowi w elektronicznej bazie danych.

§ 7
1. CLK KGP po przeprowadzeniu profilowania:

1) rejestruje próbkę w zbiorach, o których mowa
w § 6,

2) przesyła ekspertyzę z wynikami badań do ko-
mórki organizacyjnej Policji wnioskującej o pro-
filowanie,

3) w przypadku stwierdzenia podobieństw bada-
nej próbki z wynikami wcześniejszych badań
znajdującymi się w elektronicznej bazie danych
PROFIL informuje o tym komórkę organizacyjną
Policji wnioskującą o profilowanie,

4) przesyła uzupełnioną informację o przejęciu do
Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej
Policji, zwanego dalej „CBŚ KGP”.

2. W przypadku stwierdzenia podobieństwa danej
próbki z innymi, już zarejestrowanymi i profilowa-
nymi próbkami, o dodatkowe informacje w tym
zakresie należy zwrócić się do CBŚ KGP.

§ 8
1. CBŚ KGP prowadzi zbiory KOKON w celu groma-

dzenia, przetwarzania i udostępniania informacji
dotyczących:
1) pochodzenia substancji, o których mowa w § 1

ust. 1,
2) osób, innych podmiotów oraz przedmiotów,

związanych z ujawnieniem i przejęciem tych
substancji.

2. Zbiory KOKON składają się z:
1) kartoteki, którą stanowi usystematyzowany

zbiór danych zawartych w informacjach i
wnioskach określonych w § 3 ust. 1,

2) elektronicznej bazy danych KOKON.
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3. Elektroniczną bazę danych KOKON stanowi usys-
tematyzowany zbiór danych:
1) chemicznych o substancji poddanej profilowa-

niu,
2) znajdujących się w informacjach i wnioskach

określonych w § 3 ust. 1 i dotyczących pró-
bek, osób, innych podmiotów oraz przedmio-
tów, związanych z ujawnioną i przejętą sub-
stancją,

3) dotyczących próbek substancji, o których mo-
wa w § 1 ust. 1, przekazanych przez służby
policyjne innych państw stosownie do umów
i porozumień zawartych w tym zakresie.

4. CBŚ KGP nadaje ten sam numer ewidencyjny KO-
KON związanym z profilowaną próbką informa-
cjom i rekordom w elektronicznej bazie danych, z
zaznaczeniem odpowiedniego numeru ewidencyj-
nego PROFIL oraz numeru sprawy prowadzonej
przez pobierającą próbkę komórkę organizacyjną
Policji.

§ 9
1. Do wprowadzania i przetwarzania informacji w

zbiorach KOKON uprawnione są osoby upoważ-
nione do tego przez dyrektora CBŚ KGP.

2. W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 1, należy
wskazać indywidualny zakres i hasła dostępu do
zbiorów KOKON.

3. Do korzystania z informacji zgromadzonych w
zbiorach KOKON uprawnione są wyłącznie komór-
ki organizacyjne Policji, które ujawniły i przejęły
substancje, o których mowa w § 1 ust. 1.

4. Dane zgromadzone w zbiorach KOKON udostępnia
się na podstawie pisemnego wniosku kierownika

komórki organizacyjnej Policji z zastrzeżeniem, że
w przypadku komisariatów Policji wniosek podpi-
suje komendant komisariatu.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do dy-
rektora CLK KGP i do zbiorów PROFIL.

§ 10
Zbiory PROFIL są zbiorami wewnętrznymi CLK

KGP, a zbiory KOKON są zbiorami wewnętrznymi
CBŚ KGP, w rozumieniu przepisów zarządzenia
nr 6/2002 Komendanta Głównego Policji z dnia
16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwa-
rzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz
sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych
informacji.

§ 11
Traci moc zarządzenie nr 16/97 Komendanta

Głównego Policji z dnia 18 czerwca 1997 r. w spra-
wie obiegu informacji o nielegalnej produkcji i obrocie
środkami odurzającymi lub substancjami psychotro-
powymi i prekursorami, zmienione zarządzeniem
nr 5/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 mar-
ca 1998 r.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia podpisania.

  Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20
Komendanta Głównego Policji
z dnia 26 listopada 2002 r.

Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE
(po wypełnieniu)

Część II −  Informacje dotyczące osoby, u której ujawniono
i przejęto narkotyki lub prekursory

Dział (A) − dane personalne

Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Imię ojca

PESEL

Płeć

Data urodzenia

Narodowość

Wykształcenie

Wykonywany zawód −
miejsce pracy
Dokument tożsamości
/rodzaj, seria, numer/

Informacje dodatkowe

DEWD ............                                                               strona .../...
                                                        ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
   Stempel nagłówkowy                                        Dnia ..........................
    Egz. nr .............

.........................................                                 ZASTRZEŻONE
znak sprawy (liczba dziennika)                                (po wypełnieniu)

Informacja o przejęciu amfetaminy*, fenyloacetonu*,
tabletek zawierających substancje psychotropowe*,

ujawnieniu nielegalnego laboratorium* (*- niepotrzebne skreślić)

Część I − ekspertyza chemiczna (wypełnia CLK KGP)
1. Informacje dotyczące próbki

Numer bieżący

Numer ekspertyzy

Zleceniodawca

Jednostka prowadząca sprawę

Waga próbki

Czystość

Grupa

Model podobieństwa

Postać

Metoda produkcji

Dodatkowe informacje

DEWD ............                                                                     strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Dział (B) − adres osoby

Państwo

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr mieszkania

Informacje dodatkowe

DEWD ............                                                                     strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Dział (C) − pojazdy osoby

Numer rejestracyjny

Rodzaj pojazdu

Marka

Model

Kolor

Informacje dodatkowe

Dział (D) − telefon(y) osoby

Numer telefonu

Właściciel/abonent
telefonu
Użytkownik telefonu

Informacje dodatkowe

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
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Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Dział (E) − Firma osoby

Nazwa firmy

REGON

Informacje dodatkowe

Część III − Konfiskata

Dział (A) − informacje ogólne

Data

Miejsce ukrycia

Dealer

MagazynUjawnienie

Przemyt

Grupa przestępcza (opis)

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Dział (B) − lokalizacja

Państwo

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr mieszkania

Informacje dodatkowe

Dział (C) − zabezpieczone narkotyki

Nazwa

Ilość
Przeznaczenie na kraj
(województwo)
Przeznaczenie za granicę
(państwo)

Dodatkowe informacje

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Dział (D) − zabezpieczone prekursory

Grupa Nazwa Pochodzenie Ilość

Efedryna

Ergometryna

Ergotamina

BMK

Norefedryna

Izosafrol

Kwas lizergowy

Kwas acetyloantranilowy

PMK

Piperonal

Pseudoefedryna

I-R

Safrol

Bezwodnik kwasu octowego

Eter etylowy

Kwas antranilowy

Kwas fenylooctowy

Nitroetan

II A-R

Piperydyna

II B-R Aceton

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Aldehyd benzoesowy

Butanon

Kwas siarkowy

Kwas solny

Nadmanganian potasu

II B-R

Toluen

Dział (E) − zabezpieczone odczynniki

Nazwa Pochodzenie Ilość

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
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      Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Część IV − nielegalne laboratorium

Dział (A) − dane  ogólne

Amfetaminy
Metamfetaminy
Ekstasy
BMK

Rodzaj laboratorium

Inne – jakie
Miejsce organizacji Dom jednorodzinny

Mieszkanie
Pomieszczenia gospodarcze
Pomieszczenia specjalistyczne
Inne – jakie

AmatorskiRodzaj sprzętu
Profesjonalny
Leucarta
Nitrostyrenowa
Redukcyjnego-aminowania
„Lodowa”

Metoda produkcji

Inne – jakie
Liczba linii produkcyj-
nych
Szacunkowa wielkość
produkcji na dobę
Data rozpoczęcia dzia-
łalności
Data likwidacji

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Grupa przestępcza, na
potrzeby której pra-
cowało laboratorium

Informacje dodatkowe

Dział (B) − lokalizacja nielegalnego laboratorium

Państwo

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr mieszkania

Informacje dodatkowe

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Dział (C) − zabezpieczone narkoty

Nazwa
Ilość
Przeznaczenie na kraj
(województwo)
Przeznaczenie za
granicę (kraj)
Dodatkowe informacje

Dział (D) − zabezpieczone prekurs

Grupa Nazwa

Efedryna

Ergometryna

Ergotamina

BMK

Norefedryna

Izosafrol

Kwas lizergowy

Kwas acetyloantranilow

PMK

I-R

Piperonal

DEWD ............                               

Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

ryna

 kwasu octowego

y

nilowy

looctowy

nzoesowy

owy

nian potasu

                                                  strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

ki w nielegalnym laboratorium

ory w nielegalnym laboratorium

Pochodzenie Ilość

y

                               strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Pseudoefed

Safrol

Bezwodnik

Eter etylow

Kwas antra

Kwas feny

Nitroetan

II A-R

Piperydyna

Aceton

Aldehyd be

Butanon

Kwas siark

Kwas solny

Nadmanga

II B-R

Toluen

DEWD ............            
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Egz. nr .............

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)

Dział (E) z zabezpieczone odczynniki w nielegalnym laboratorium

Nazwa Pochodzenie Ilość

Wyk. w ......... egz.
Egz. nr −
Egz. nr −
DEWD −
Sporządził −
Wykonał −

DEWD ............                                                              strona .../...
ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20
Komendanta Głównego Policji
z dnia 26 listopada 2002 r.

   Stempel nagłówkowy
Dnia ................................ 200 ... r.
Egz. Nr ..........

..........................................
   znak sprawy (liczba dziennika)                                                                                                KLAUZULA TAJNOŚCI − jeśli nadano

CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W WARSZAWIE

za pośrednictwem

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
w ..........................................................

WNIOSEK O DOKONANIE
BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH I PROFILOWANIA SUBSTANCJI

1. .......................................................................................................................................................
rodzaj substancji

2.                                   data pobrania próbki
        dzień   miesiąc   rok
3.  .......................................................................................................................................................

nazwa i siedziba komórki organizacyjnej Policji

 .......................................................................................................................................................

4.                                                                                                                          ................................
      numer identyfikacyjny policjanta                                                                                                                PIECZĘĆ I PODPIS

5.* WYNIK BADANIA IDENTYFIKACYJNEGO
............................................................................................................................................................

rodzaj substancji

.............................................................................................................................................................
badania identyfikacyjne przeprowadził – imię i nazwisko

6. *                                    data identyfikacji próbki                                                ..................................
              dzień   miesiąc   rok                                                                                                                       PIECZĘĆ I PODPIS

* wypełnia LK KWP

**   Wykonano  ......... egz.                                                          Strona Nr .........................
Egz. Nr .................
Egz. Nr .................                                                              Klauzula tajności – jeśli nadano
Sporządził .......................................
Wykonał .........................................
DEWD ...............

**  wypełnić jeśli nadano klauzulę tajności
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111
ZARZĄDZENIE NR 21 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy
w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1
Zarządzenie określa sposoby i terminy inicjowania

i organizowania działań, polegających na podejmo-
waniu i przeprowadzaniu przez policjantów interwen-
cji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą
„Niebieskie Karty”.

§ 2
1. Policjant podejmuje i przeprowadza interwencję

domową na podstawie zawiadomienia, wezwania
lub własnych ustaleń świadczących o istniejącej
przemocy w rodzinie lub uzasadniających podej-
rzenie przemocy i uznaniu konieczności udzielenia
pomocy jej ofiarom.

2. Podczas przeprowadzania interwencji wobec
przemocy w rodzinie policjant ma obowiązek:
1) ustalenia przebiegu zdarzenia, jego przyczyn i

następstw,
2) udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomo-

cy, polegającej w szczególności na wezwaniu
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub
zawiadomieniu innych instytucji, które mogą
udzielić pomocy,

3) w razie potrzeby podjęcia innych niezbędnych
czynności zapewniających ochronę życia,
zdrowia i mienia osób będących ofiarami prze-
mocy włącznie z ewentualnym zastosowaniem
wobec sprawców przemocy środków przymusu
bezpośredniego i zatrzymania,

4) w uzasadnionych przypadkach przeprowadze-
nia ze sprawcą przemocy rozmowy, dotyczącej
w szczególności jego odpowiedzialności za
znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad oso-
bami najbliższymi lub pozostającymi pod jego
opieką, wezwania go do zachowania zgodnego
z prawem i zasadami współżycia społecznego,

5) poinformowania ofiar przemocy o przysługują-
cych im uprawnieniach wyszczególnionych w
karcie „B”, o której mowa w ust. 4,

6) poinformowania ofiary przemocy o możliwości
przekazania, za jej wiedzą i zgodą, właściwym
organom państwowym, samorządowym i orga-
nizacjom społecznym zobowiązanym do udzie-

lania im wsparcia i pomocy, danych oraz in-
formacji dotyczących stwierdzonego zdarzenia,

7) w przypadkach nie cierpiących zwłoki prze-
prowadzenia na miejscu zdarzenia czynności
procesowych w niezbędnym zakresie, w grani-
cach koniecznych do  zabezpieczenia śladów i
dowodów przestępstwa przed ich utratą, znie-
kształceniem lub zniszczeniem.

3. Policjant przeprowadzający interwencję sporządza
notatkę urzędową dotyczącą przemocy w rodzi-
nie, zwaną dalej „kartą A”, której wzór stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia. W zależności od
zaistniałych okoliczności dokument ten sporządza
na miejscu interwencji lub bezpośrednio po jej za-
kończeniu we właściwej jednostce organizacyjnej
Policji. Jeżeli ofiara przemocy wyraża zgodę na
przekazanie danych, o których mowa w ust. 2 pkt
6, policjant  udostępnia jej kartę „A” w celu po-
twierdzenia tej zgody pisemnie.

4. Policjant przeprowadzający interwencję przekazuje
ofiarom przemocy w rodzinie „Informację dla ofiar
przemocy w rodzinie” zwaną kartą „B”, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3
1. Policjant po przeprowadzeniu interwencji przeka-

zuje wypełnioną kartę „A” dyżurnemu właściwej
jednostki organizacyjnej Policji, który na jej pod-
stawie dokonuje wpisu do „Rejestru zgłoszonych i
przeprowadzonych interwencji” lub do „Książki
wydarzeń”.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, po
otrzymaniu karty „A” od dyżurnego jednostki Poli-
cji, zleca przekazanie jej do właściwego miejsco-
wo rewiru dzielnicowych lub dzielnicowego.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, lub wy-
znaczona przez niego osoba, na podległym mu te-
renie jest zobowiązany do koordynowania oraz
sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wyni-
kających z przepisów zarządzenia.

§ 4
Dzielnicowy lub kierownik rewiru dzielnicowych

po otrzymaniu w trybie określonym w § 3 ust. 2
karty „A” jest zobowiązany do:
1) założenia teczki zagadnieniowej zatytułowanej

„Przemoc domowa” i gromadzenia w niej doku-
mentacji z interwencji wobec przemocy w tej ro-
dzinie oraz podejmowanych przez niego w tym
zakresie czynności,
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2) niezwłocznego (nie później, niż w ciągu 7 dni od
otrzymania dokumentacji z interwencji) kontaktu
z rodziną, w której nastąpiła przemoc, w celu bliż-
szego rozpoznania sytuacji i zorientowania się, czy
i ewentualnie jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna,

3) zapytania ofiary przemocy domowej o zgodę na
udostępnienie jej danych osobowych i informacji
dotyczących sytuacji rodzinnej organom pań-
stwowym, samorządowym i organizacjom spo-
łecznym, gdy nie było takiej możliwości podczas
interwencji, oraz pisemnego potwierdzenia jej na
karcie „A”,

4) systematycznych wizyt, co najmniej raz w miesią-
cu, sprawdzających stan bezpieczeństwa domow-
ników i zachowanie sprawcy przemocy w rodzi-
nie,

5) dokumentowania w formie notatki urzędowej,
każdego kontaktu z rodziną, w której nastąpiła
przemoc,

6) umożliwienia osobie pokrzywdzonej zapoznania
się, na jej żądanie, z treścią karty „A”, dokumen-
tującej przebieg interwencji wobec przemocy w jej
rodzinie,

7) podejmowania działań prewencyjnych wobec
sprawców przemocy w rodzinie,

8) przekazywania policjantowi zajmującemu się pro-
blematyką nieletnich i patologii informacji doty-
czących małoletnich z rodzin, w których wystę-
puje przemoc domowa,

9) nawiązywania współpracy z organami państwo-
wymi, samorządowymi i organizacjami społecz-
nymi zajmującymi się udzielaniem wsparcia i po-
mocy ofiarom przemocy domowej oraz przekazy-
wania im informacji dotyczących rodzin, w któ-
rych zachodzi przemoc,

10) podjęcia decyzji o potrzebie przeprowadzenia w
danej sprawie postępowania sprawdzającego w
przypadku posiadania informacji nasuwających
przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, a w
sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa − o potrzebie wszczęcia postępo-
wania przygotowawczego,

11) przekazywania oryginałów notatek urzędowych −
kart „A”, dotyczących przemocy w rodzinie, do
akt postępowania przygotowawczego w przypad-
ku wszczęcia w danej sprawie postępowania, a w
teczce zagadnieniowej gromadzenia ich kopii.

§ 5
1. Sprawozdanie statystyczne z przeprowadzonych

interwencji domowych wobec przemocy w rodzi-
nie, którego wzór określają przepisy w sprawie
sprawozdawczości i planowania w Policji, sporzą-
dzają, w formie elektronicznej:
1) w okresie półrocznym:

a) komendy powiatowe/miejskie i rejonowe
Policji −  w terminie do dnia 10 lipca,

b) komendy wojewódzkie/Stołeczna Policji na
podstawie sprawozdań przekazanych z ko-
mend powiatowych/miejskich i rejonowych
Policji −  w terminie do dnia 20 lipca,

2) w okresach rocznych:
a) komendy powiatowe/miejskie i rejonowe

Policji −  w terminie do dnia 10 stycznia,
b) komendy wojewódzkie/Stołeczna Policji, na

podstawie sprawozdań przekazanych z ko-
mend powiatowych/miejskich i rejonowych
Policji −  w terminie do dnia 20 stycznia.

2. Za zgodność informacji z dokumentacją odpowia-
dają policjanci, którzy wypełniają i sprawdzają ze-
stawienia.

§ 6
1. Dzielnicowy może zakończyć prowadzenie teczki

zagadnieniowej, zatytułowanej „Przemoc domo-
wa”, dotyczącej danej rodziny, gdy z posiadanej
dokumentacji i uzyskanych informacji wynika, że
w rodzinie tej nie występuje już zjawisko przemocy.

2. Zakończenie prowadzenia teczki zagadnieniowej
dzielnicowy dokumentuje (wskazując przesłanki
zakończenia) w formie notatki urzędowej, z której
treścią zapoznaje się kierownik jednostki Policji lub
osoba przez niego upoważniona.

§ 7
Traci moc zarządzenie nr 25/98 Komendanta

Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w
sprawie sposobu przeprowadzania interwencji do-
mowej przez policjantów wobec przemocy w rodzinie
pod nazwą „Niebieskie Karty” (Dz. Urz. KGP Nr 7,
poz. 37, Nr 12, poz. 78).

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2002 r.

L.dz. ...................................
KARTA  A

NOTATKA URZĘDOWA DOTYCZĄCA PRZEMOCY W RODZINIE

Stopień Nazwisko i imię Jednostka policji

W dniu ................................. o godz. ........... z polecenia ........................................................................
wspólnie z .............................................................................................................................................
udałem się (adres wezwania) ...................................................................................................................
.......................................................................................................... celem przeprowadzenia interwencji.

NA MIEJSCU ZASTAŁEM: POKRZYWDZONY/A/ WSKAZANY SPRAWCA

IMIĘ I NAZWISKO

IMIONA RODZICÓW

DATA I MIEJSCE

URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

KONTAKT TELEFONICZNY

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

ZATRUDNIONY

STOSUNEK POKREWIEŃSTWA

STAN PO UŻYCIU ALKOHOLU

NA MIEJSCU ZASTAŁEM: ŚWIADEK I ŚWIADEK II

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

KONTAKT TELEFONICZNY

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI
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OPIS ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZGODNIE Z INFORMACJĄ UCZESTNIKÓW

SPRAWCA
DOZNAŁ TAK NIE NIE UST.

Uszkodzenie
ciała
- zasinienia
- zadrapania
- krwawienia
- oparzenia
inne (podać jakie)
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

POPRZEDNIE
INCYDENTY
PRZEMOCY
W RODZINIE

TAK NIE

Przemoc fizyczna
Przemoc psychiczna
Uszkodzenie ciała
Zgłoszenie organom
ścigania

KARTA A

POKRZYWDZONY/A/ SPRAWCA
ZACHOWANIE SIĘ STRON KONFLIKTU

TAK NIE TAK NIE
Trudność nawiązania kontaktu
Spokojny/a/
Płacz
Zastraszony/a/
Unika rozmów
Agresywny/a/ wobec pokrzywdzonej/-ego/ /sprawcy/
Stawia opór Policji
Inne zachowania stron konfliktu zwracające uwagę (np. objawy świadczące o pozostawaniu pod wpływem
leków, środków odurzających) ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................

DZIECI OBECNE NA MIEJSCU INTERWENCJI (Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pokrewieństwo wobec
sprawcy, obrażenia fizyczne /np. zasinienia, zadrapania, krwawienia/, stan dziecka /np. spokojne, przestraszone,
płacze/, inne własne spostrzeżenia. Jeżeli dziecko przewieziono do szpitala, placówki interwencyjnej, placówki
rodzinnej, domu dziecka /inne/, oddano pod opiekę osoby spokrewnionej, podać nazwę placówki lub dane per-
sonalne osoby i adres) ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

OPIS MIEJSCA ZDARZENIA (np. szkody, zniszczone sprzęty, nieporządek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi,
brud, ślady krwi, ślady spożywania alkoholu, inne) .....................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

POKRZYWDZO-
NY/A/ DOZNAŁ/A/

TAK NIE NIE
UST.

POKRZYWDZO-
NY/A/ DOZNAŁ/A/

TAK NIE NIE
UST.

 Przemoc
fizyczna

Przemoc
psychiczna

- popychanie - izolacja
- uderzanie - wyzwiska
- wykręcanie rąk - ośmieszanie
- duszenie - pogróżki
- kopanie - kontrolowanie

- spoliczkowanie - ograniczanie
  kontaktów

Uszkodzenia ciała - krytykowanie
- zasinienia - poniżanie
- zadrapania - demoralizacja
- krwawienie - ciągłe

  niepokojenie
- oparzenia
inne (podać jakie) ................................................................................
..........................................................................................................
Zmuszanie do obcowania płciowego
lub innych czynności seksualnych
Zniszczenie /uszkodzenie/ mienia
Zabór /przywłaszczenie/ mienia
Groźba karalna /znieważenie/
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

POKRZYWDZONY/A/ SPRAWCADZIAŁANIA PODJĘTE WOBEC
POKRZYWDZONEGO/-EJ/, SPRAWCY TAK NIE TAK NIE
Pouczenie
Środki przymusu bezpośredniego (jakie) ...................
...........................................................................
Badanie na zawartość alkoholu w organizmie (wynik)
Izba wytrzeźwień
Izba wytrzeźwień – zastrzeżony/a/ do dyspozycji Policji
Policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych
/do wytrzeźwienia/
Policyjne pomieszczenia dla osób zatrzymanych
Udzielono pomocy medycznej
Numer zespołu pogotowia
Miejsce przewiezienia, adres (np. szpital, placówka pomocowa (jaka), rodzina, inne)  ....................................................
..........................................................................................................................................................................

BRAK WARUNKÓW DO WYPEŁNIENIA KARTY NA MIEJSCU INTERWENCJI:
                                       TAK                                                             NIE

Interwencję zakończono dnia................................................................... o godz. ............

....................................................................
                                                                                                                       (podpis policjanta sporządzającego notatkę)

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych oraz informacji dotyczących mojej sytuacji rodzinnej instytu-
cjom rządowym i organizacjom pozarządowym zajmującym się pomocą osobom pokrzywdzonym.

..............................................................................................................
                                                           (data i podpis pokrzywdzonego/ej/)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2002 r.

KARTA B

INFORMACJA  DLA  OFIAR  PRZEMOCY  W  RODZINIE

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi ro-
dziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).    

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/ka,
dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich – RATUJ SIĘ !    NIE WSTYDŹ SIĘ !    SZUKAJ
POMOCY ! PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE !
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PAMIĘTAJ !

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w ro-
dzinie.
Do podstawowych zadań Policji , zgodnie z ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bez-
prawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca policję ma prawo do:
• zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa (art.15, ust.1, pkt 3

ustawy o Policji – policjanci, wykonując czynności mają prawo zatrzymywania osób stwarzających w
sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia),

• uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfi-
kacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący inter-
wencję,

• wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych (notatek urzędowych) jako dowodów w sprawie
karnej przeciw sprawcy przemocy,

• zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.

Masz prawo żądać chronienia swoich praw także przez Policję.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
• znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub

przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu
na jej stan psychiczny lub fizyczny −  art. 207 Kodeksu karnego,

• grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groź-
ba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 k.k. (przestępstwo ści-
gane na wniosek pokrzywdzonego),

• stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania,
zaniechania, lub znoszenia określonego stanu – art. 191 k.k.

• doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem
(zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksu-
alnej lub wykonania takiej czynności – art. 197 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

 /UWAGA! Przestępstwo to popełnia również mąż, gwałcąc własną żonę!/,
• uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku

opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na nie-
możność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego)
– art. 209 k.k. (przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub wła-
ściwej instytucji),

• kradzież lub kradzież  z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 k.k. i art. 279 k.k. (przestęp-
stwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

• niszczenie, uszkadzanie cudzej rzeczy lub czynienie jej niezdatną do użytku – art. 288 k.k. (przestęp-
stwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego),

• porzucenie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fi-
zyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się – art. 210 k.k.,

• uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej
stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru – art. 211 k.k.

• doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności
seksualnej – art. 200 k.k.

• rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia, lub na-
kłanianie go do spożycia takiego napoju – art. 208 k.k.
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KARTA B
Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby,
która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.
Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 k.k. – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do
ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie
przestępstwa lub wykroczenia.

PAMIĘTAJ!
Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu
na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

MOŻESZ ZATRZYMAĆ PRZEMOC! MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH!
JEST TO JEDYNA DROGA DO NORMALNOŚCI W ŻYCIU TWOIM I TWOJEJ RODZINY!

NA POCZĄTEK ZRÓB DWA KROKI:

I.   ZANOTUJ PRZEBIEG ZDARZENIA, PAMIĘĆ BYWA ZAWODNA!
Kto Cię skrzywdził? Imię i nazwisko .........................................................................................................
Kim jest dla Ciebie sprawca przemocy? /mąż, żona, konkubent, konkubina, ojciec, matka, brat, siostra, syn,
córka, inne – podać kto/ .........................................................................................................................
Kiedy to się stało? data ....................... godzina .............. miejsce ............................................................
Na czym polegała przemoc? /awantura, krzyk, lżenie, bicie, kopanie, rzucanie sprzętami, niszczenie sprzętów,
bicie dzieci, groźby pobicia, groźby zabicia, wyrzucanie z domu, inne – podać jakie/ .......................................
.............................................................................................................................................................
Kto widział, słyszał przebieg zdarzenia? .....................................................................................................
Kto interweniował? imię i nazwisko policjanta, jego numer służbowy, jednostka .............................................
.............................................................................................................................................................
Czy po raz pierwszy Policja interweniuje w Twoim domu w takiej sprawie?  TAK                   NIE
Jak często dochodzi do przemocy w Twoim domu? /raz w miesiącu, raz na tydzień, częściej/ ..........................
Kiedy to się wydarzyło poprzednim razem? ................................................................................................
Czy przemocy towarzyszy picie alkoholu?     TAK                   NIE
Czy zawsze krzywdzi Cię ten sam sprawca?  TAK                   NIE        (Kto? ..............................................)

II.  ZGŁOŚ SIĘ DO LUDZI, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI ZOBOWIĄZANYCH DO UDZIELENIA CI  WSPARCIA I
POMOCY !

Są to:
- Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla ofiar przemocy,
- Prokuratura,
- Sądy Rodzinne i Nieletnich,
- Kuratorzy sądowi,
- Pedagodzy szkolni,
- Lekarze,
- Komitet Ochrony Praw Dziecka,
- Centra i Punkty Pomocy Rodzinie,
- Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.
Możesz zadzwonić też na numery telefonów: Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia”  tel. 0-801-120002 (płatny pierwszy impuls, czynna od poniedziałku do soboty w godzinach
10.00 – 22.00, w niedziele i święta w godzinach 10.00 – 16.00), tel. 0 - prefix – 22 6660060 (linia płatna,
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 22.00), Policyjnego Telefonu Zaufania
tel. 0-800-120226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach 8.00 – 22.00).
Lokalne placówki pomocy ofiarom przemocy domowej:
Nazwa                                                               Adres                                                                Telefon
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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DECYZJA NR 299 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 listopada 2002 r.

w sprawie wprowadzenia pilotażowych programów szkolenia podstawowego policjantów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam:

1) pilotażowy program ramowy szkolenia podsta-
wowego policjantów − część ogólnopolicyjna,
stanowiący załącznik nr 1 do decyzji,

2) pilotażowy program szczegółowy szkolenia pod-
stawowego policjantów − część ogólnopolicyjna,
stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.

§ 2
Realizację programów, o których mowa w § 1,

powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Cen-

trum Szkolenia Policji w Legionowie,  Szkole Policji w
Katowicach, Szkole Policji w Pile i Szkole Policji w
Słupsku.

§ 3
Traci moc decyzja nr 79 Komendanta Głównego

Policji z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia pilotażowych programów szkolenia podsta-
wowego policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 32).

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Komendant Główny Policji:
    gen. insp. Antoni Kowalczyk

Programy szkoleń, stanowiące załączniki do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Praw-
nej Biura Prawnego KGP.

113
DECYZJA NR 303 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla opiekunów realizujących
zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996
i Nr 153, poz. 1271) postanawiam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam program szkolenia w ramach do-

skonalenia zawodowego dla opiekunów realizujących
zadania związane z adaptacją zawodową policjantów
w okresie służby przygotowawczej, stanowiący za-
łącznik do decyzji.

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

wierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Słupsku

oraz ośrodkom szkolenia Policji.

§ 3
Traci moc decyzja nr 106 Komendanta Głównego

Policji z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego dla opiekunów realizujących zadania
związane z adaptacją zawodową policjantów w okre-
sie służby przygotowawczej (Dz. Urz. KGP Nr 6,
poz. 67.

§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale III Informacji i Dokumentacji Praw-
nej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 319 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 grudnia 2002 r.

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 wykonywania budżetu pań-
stwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków ban-
kowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów
sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji
i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ra-
mach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr
122, poz. 1335) postanawia się, co następuje:

§ 1
Ustanawia się dysponentami środków budżetu

państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych
dysponentowi drugiego stopnia − Komendantowi
Głównemu Policji:
1) Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocła-

wiu,
2) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgosz-

czy,
3) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie,
4) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie

Wielkopolskim,
5) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
6) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
7) Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w

Radomiu,
8) Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Opolu,
9) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszo-

wie,
10) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białym-

stoku,

11) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
12) Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie,
13) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowi-

cach,
14) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,
15) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
16) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu,
17) Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
18) Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legio-

nowie,
1) Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
20) Komendanta Szkoły Policji w Katowicach,
21) Komendanta Szkoły Policji w Pile,
22) Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

§ 2
Traci moc decyzja nr 148/2001 Komendanta

Głównego Policji z dnia 30 kwietnia 2001 r. w spra-
wie ustanowienia dysponentów środków budżetu
państwa, podległych Komendantowi Głównemu Poli-
cji zmieniona decyzją nr 310/2001 Komendanta
Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2001 r.

§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

2003 roku.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 14

1. Decyzja nr 298/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie de-
legowania policjantów do pełnienia służby w Si-
łach Pokojowych Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w Kosowie.

2. Decyzja nr 300/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

3. Decyzja nr 301/2002 Komendanta Głównego

Policji z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie od-
wołania policjantów z pełnienia służby w Siłach
Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Bośni i Hercegowinie.

4. Decyzja nr 302/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie po-
wołania Sztabu Komendanta Głównego Policji do
koordynacji działań jednostek Policji w związku z
przewidywanymi zagrożeniami dla stanu porząd-
ku publicznego podczas organizowanych akcji
protestacyjnych na terenie kraju.

5. Decyzja nr 304/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odwo-
łania policjantów z pełnienia służby w Siłach Po-
kojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w
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Kosowie.
6. Decyzja nr 305/2002 Komendanta Głównego

Policji z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania i organizacji grupy ope-
racyjno-procesowej.

7. Decyzja nr 306/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie prze-
kazania Komendantowi Stołecznemu Policji przez
komendanta wojewódzkiego Policji właściwego
dla województwa mazowieckiego − jednostek or-
ganizacyjnych Policji działających na obszarze
powiatów mińskiego i nowodworskiego.

8. Decyzja nr 307/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powo-
łania Zespołu Konsultacyjnego.

9. Decyzja nr 308/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie udzie-
lania pełnomocnictw do zawierania umów w
imieniu Komendanta Głównego Policji.

10. Decyzja nr 309pf/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej kryptonim „Kupon”.

11. Decyzja nr 310/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie upoważnienia do podpisywania
w imieniu Komendanta Głównego Policji niektó-
rych dokumentów dotyczących gospodarki finan-
sowej Komendy Głównej Policji objętej właściwo-
ścią rzeczową Biura Finansów KGP.

12. Decyzja nr 311/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji w sprawach od-
szkodowań przysługujących w razie wypadków
i chorób pozostających w związku ze służbą w
Policji.

13. Decyzja nr 312/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia 2002 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie upoważnienia do powierzenia
środków pieniężnych.

14. Decyzja nr 313/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie po-
wołania zespołu do wyjaśnienia okoliczności
śmierci asp. Jarosława Szczyglaka pełniącego
służbę w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Kosowie.

15. Decyzja nr 314/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia zmianowego i podstawowego roz-
kładu czasu służby policjantów Komendy Głównej
Policji.

16. Decyzja nr 315/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wy-
dawania w imieniu Komendanta Głównego Policji
upoważnienia do udostępniania danych osobo-
wych uzyskanych przez organy, służby i instytu-
cje państwowe w wyniku wykonywania czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych.

17. Decyzja nr 316Z/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

18. Decyzja nr 317/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

19. Decyzja nr 318/2002 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.
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