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105
ZARZĄDZENIE NR 554 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

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 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-

ne w Dz. U. 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 oraz z 2003 r. Nr 90, poz.

§ 1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego

Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania,
gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych
statystycznych o przestępczości oraz zamachach

                                                                                    
844, Nr 113 , poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609.

KOMENDY G ÓWNEJ POLICJIŁ
DZIENNIK  URZEDOWY

TREŚĆ:
Poz.:
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samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP
Nr 14, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) postępowaniach w niezbędnym zakresie
umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy i
wpisanych do rejestru przestępstw;”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Formularz Stp-1 wypełnia się bezpośrednio
po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępo-
wania, postanowienia o wyłączeniu materiałów z
postępowania przygotowawczego lub niezwłocz-
nie po otrzymaniu pierwszy raz przez Policję po-
stępowania z prokuratury do dalszego prowadze-
nia, albo równocześnie z wydaniem postanowienia
o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do
rejestru przestępstw po przeprowadzeniu postę-
powania w niezbędnym zakresie.”;

3) w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust.
1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Formularz Stp-5 wypełnia się niezwłocznie po
zaistnieniu sytuacji procesowej, o której mowa w
ust. 1.”;

4) w załączniku nr 1 „Wykaz symboli cyfrowych do
formularzy”:
a) w pozycji 1 dotyczącej formularza Stp-1 pkt 2

otrzymuje brzmienie:
„2) »II. Podstawa rejestracji« – symbol pod-

stawy rejestracji, gdy:
a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:

– bez postępowania sprawdzającego .. 1
– po postępowaniu sprawdzającym ... 2
– z zastosowaniem art. 308 k.p.k.1a)  ... 3

b) postępowanie wyłączono względem:
– czynu/czynów ............................... 7
– współsprawcy/współsprawców (bez

względu na formę zjawiskową) .... 8”,
b) po przypisie 1 dodaje się przypis 1a w brzmieniu:

„1a) Symbol »3« wpisuje się wyłącznie w przy-
padku przekazywania na formularzu Stp-1 da-
nych o postępowaniu w niezbędnym zakresie
umorzonym w trybie rejestrowym.”;

5) w załączniku nr 2 w części B „Przestępstwa z
ustaw szczególnych”:
a) uchyla się pozycję 3,
b) uchyla się pozycję 9,
c) po pozycji 29 dodaje się pozycję 29a w

brzmieniu:
„29a. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ba-

daniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspek-
cji Weterynaryjnej
art. 51........................................... 761 90”,

d) uchyla się pozycję 31,
e) dodaje się pozycje nr 96 – 101 w brzmieniu:

„96. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośred-
nictwie ubezpieczeniowym 5)

art. 47 i art. 48 ................................ 659 90
97. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działal-
ności ubezpieczeniowej 6)

art. 225, art. 226 i art. 230 ............... 662 90
art. 224 i art. 227 – 232 .................. 663 90
98. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach
art. 147 .......................................... 881 90
99. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej
art. 125 .......................................... 881 90
100. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami 7)

art. 108 ......................................... 872 90
101. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o we-
terynaryjnej kontroli granicznej 8)

art. 46 i 47 ................................... 762 90”,
f) po przypisie 4 dodaje się przypisy 5 – 8 w

brzmieniu:
„5) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2004 r.
 6) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2004 r.
 7) Ustawa wchodzi z życie z dniem 17 listopa-
da 2003 r.
 8) Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej.”;

6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada

2003 r. z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 5:
1) lit. a, który wchodzi w życie z dniem 17 listo-

pada 2003 r.;
2) lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2004 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk



Załącznik
do zarządzenia nr 554
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 października 2003 r.

Pieczęć jednostki Stp 5 TEMIDA
Zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego 
prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia

L. dz.

Nr DS.
*) wypełnia komórka statystyki przestępczości

z zawieszenia...........................1
po umorzeniu- inne..................2
po umorzeniu rejestrowym.......3
po umorzeniu śledztwa NN......4

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

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

Przyczyna zwrotu akt:

  1 - przedstawienie dodatkowego zarzutu

2 - zmiana  zarzutu

3 - rozszerzenie postępowania
4 - przesłuchanie dodatkowych świadków
5 - dołączenie dokumentów

6 - zwrot z sądu

(data i podpis wypełniającego)

V. Symbol jednostki Policji (przejmującej, łączącej), nr RSD
Rok rejestru

IV. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu 
symboli cyfrowych przestępstw

Województwo

naruszony przepis karny

data i podpis wypełniającegodata, pieczęć i podpis zatwierdzającego

Rok rejestru
I. Symbol jednostki Policji (przekazującej, podejmującej, wznawiającej), nr RSD

III. Data wszczęcia, podjęcia lub wznowienia
rokdzień miesiąc

II. Podjęto, wznowiono

VI. Zwrot akt do 
uzupełnienia

Nr sprawy RSDJednostka Policji

Przy-
czyna

Data zwrotu
dzień miesiąc rok

Numer formularza*)

Nr sprawy RSDJednostka PolicjiWojewództwo
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106
ZARZĄDZENIE NR 555 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych
Policji oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Na podstawie art. 71 ust. 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 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302 oraz Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co
następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji

z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm
wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych
Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz.
70 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 14) wprowadza się na-
stępujące zmiany:
1) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

- w zestawie nr 5 w lit. b po l.p. 22 dodaje się
l.p. 23 w brzmieniu:

1 2 3 4 5 6
23 szafa ubraniowa szt. według potrzeb

2) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) zestaw nr 2 otrzymuje brzmienie określone

w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
b) zestaw nr 3 otrzymuje brzmienie określone w

załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
c) zestaw nr 7 otrzymuje brzmienie określone

w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załączniki
do zarządzenia nr 555
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 października 2003 r.

Załącznik nr 1

Zestaw nr 2

NORMY NALEŻNOŚCI WYPOSAŻENIA
W SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ I BIUROWEJ

DLA KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI I KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

SŁUŻBY LOGISTYCZNE
(w tym w zakresie techniki biurowej:

służby kryminalne)
PREWENCJA

RUCH
DROGOWY

LP. NAZWA SPRZĘTU JM.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Aparat fotograficzny
COMPACT

szt. 1 1 1-3 1 1

2. Aparat fotograficzny cyfrowy szt. 1 1 1-3 1 1

3. Aparat fotograficzny lustrzanka szt. 1 1 1-3 1 1

4. Dyktafon szt. 1-31) 1-31) 1-3 1 1
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5. Ekran składany szt. 1 1-3 1
6. Fotoradar kpl. Wg

potrzeb
7. Kamera video szt. 1 1-31) 1-3 1 1
8. Kolczatka drogowa szt. 1
9. Lampa błyskowa szt. 1 1 1-3 1 1

10. Latarka halogenowa szt. 1 1
11. Ładowarka szt. 1 1 3 1 1
12. Magnetofon kasetowy szt. 1 1-3 7
13. Magnetowid szt. 1-31) 2 1-3 1 1
14. Mikser do montażu video szt.
15. Monitor szt. 1-31) 2 1-3 1 1
16. Przyrząd do badania zawartości

alkoholu w wydychanym powie-
trzu z drukarką

szt. Wg
potrzeb

Wg
potrzeb

Wg
potrzeb

17. Radarowy miernik prędkości szt. 1
18. Reflektor przenośny szt. 1 2
19. Rzutnik do foliogramów szt. 1 0-1 1
20. Rzutnik do przeźroczy szt. 1 0-1 1
21. Rzutnik pisma szt. 1 0-1 1
22. Tarcza STOP do zatrzymywania

pojazdów
szt. Wg

potrzeb
1 1

23. Torba na sprzęt fotograficzny szt. 1 1 1-3 1 1
24. Torba na sprzęt video szt. 1 1 1-3 1 1
25. Urządzenie typu SKANER szt. 1
26. Wideoradar kpl. 5-151)

27. Wózek do mierzenia odległości szt. 1
28. Zestaw znaków do zabezpie-

czenia miejsca wypadku drogo-
wego "ZAPORA"

kpl. 1

29. Bigówka szt. Wg
potrzeb

30. Bindownica szt. 1 1 Wg
potrzeb

1 1

31. Gilotyna (foto) szt. 1 1 Wg
potrzeb

1 1

32. Kalkulator szt. 12) Wg
potrzeb

12) 12)

33. Krajarka elektryczna do papieru
(gilotyna)

szt. Wg
potrzeb

34. Kserokopiarka szt. 1 Wg
potrzeb

1 1 1

35. Laminator szt. 1 1 1 1 1
36. Liczarka do banknotów szt. 14)

37. Maszyna do felcowania szt. Wg
potrzeb

38. Maszyna do pisania szt. Wg
potrzeb

Wg
potrzeb

Wg
potrzeb

Wg
potrzeb

39. Maszyna drukarska szt. Wg
potrzeb

40. Matrycarka szt. Wg
potrzeb

41. Niszczarka Szt. 13) 1 13) 13) 13)

42. Stół introligatorski szt. Wg
potrzeb

43. Stół montażowy szt. Wg
potrzeb

44. Tester do banknotów szt. 14)

45. Wykrojnik do zdjęć szt. Wg
potrzeb

46. Zszywarka drutem szt. Wg
potrzeb

1) W zależności od potrzeb służby.
2) 1 szt. na 5 pracowników, a w komórkach finansowych 1 szt. na 1 pracownika.
3) 1 szt. na pomieszczenie biurowe.
4) 1 szt. dla komórki finansowej.
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Załącznik nr 2

Zestaw nr 3

NORMY NALEŻNOŚCI WYPOSAŻENIA
W SPRZĘT TECHNIKI POLICYJNEJ I BIUROWEJ DLA SZKÓŁ POLICJI

PION LOGISTYKI PION DYDAKTYCZNY
LP. NAZWA SPRZĘTU JM.

ZAKŁAD / WYDZIAŁ ZAKŁAD / WYDZIAŁ
1 2 3 4 5
1. Agregat prądotwórczy szt. według  potrzeb 0-1
2. Akwarium laboratoryjne szklane szt. 0-3
3. Amplituner szt. 0-3
4. Analizator foto szt. 0-1
5. Analizator spalin szt. 0-1
6. Antypirat szt. 0-1
7. Aparat do destylacji rozpuszczalnika szt. 0-2
8. Aparat fotograficzny

COMPACT
szt.

0-2 według  potrzeb

9. Aparat fotograficzny cyfrowy szt. 0-1 według  potrzeb
10. Aparat fotograficzny lustrzanka szt. 0-2 według  potrzeb
11. Aparat Guttmana szt. 0-2
12. Aparat projekcyjny szt. 0-1
13. Apteczka pomocy przedmedycznej szt. według potrzeb
14. Barometr-higrometr szt. 0-4
15. Bigówka szt. 0-2 0-1
16. Bindownica (termobindownica) szt. 0-3 0-1
17. Celownik do aparatu foto szt. 0-7
18. Chłodnica Liebiega szt. 0-5
19. Chromatograf gazowy szt. 0-1
20. Ciśnieniomierz szt. 0-7
21. Czytnik mikrofilmów  (filmów) szt. 0-1
22. Czytnik tarcz tachografu szt. 0-2
23. Czytnik TV szt. według potrzeb
24. Daktyloskop szt. 0-2
25. Defektoskop stalomagnetyczny szt. 0-2
26. Defibrylator z monitorem szt. 0-1
27. Degestorium szt. 0-1
28. Deska do usztywniania kręgosłupa szt. 0-3
29. Destylarka szt. 0-3
30. Diagram do odczytu czasu pracy i drogi szt. 0-10
31. Dyktafon szt. 0-5 według  potrzeb
32. Dymomierz szt. 0-1
33. Dziurkacz drukarski szt. 0-1
34. Echosonda szt. 0-1
35. Ekran szt. 0-1 według  potrzeb
36. Elektroniczny numerator do znakowania psów szt. 0-1
37. Elektroniczny przyrząd do pomiaru grubości

powłok niemagnetycznych
szt.

0-1

38. Elektroniczny przyrząd do pomiaru powłok na
podłożu magnetycznym

szt.
0-1

39. Episkop szt. 0-1
40. Filtr do fotografii szt. według potrzeb
41. Filtr do lampy ciemniowej szt. 0-10
42. Filtr wodny Kinderman szt. 0-1
43. Fotomikrokomputer szt. 0-2
44. Fotoradar szt. 0-1
45. Futerał do aparatu foto szt. według potrzeb
46. Futerał na statyw szt. według potrzeb
47. Generator szt. 0-2
48. Generator  znaków szt. 0-1
49. Gilotyna (foto) szt. 0-1 według  potrzeb
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50. Głowica filtracyjna szt. według potrzeb
51. Gramofon szt. 0-1
52. Identyfikator kompozycyjno-rysunkowy kpl. 0-3
53. Kalkulator szt. 11) według  potrzeb
54. Kamera dzień/noc (ZOOM) szt. 0-2
55. Kamera przemysłowa szt. 0-2 0-8
56. Kamera telewizyjna szt. według potrzeb
57. Kamera termowizyjna szt. 0-2
58. Kamera video szt. 0-1 według  potrzeb
59. Kamera video do zdjęć podwodnych szt. 0-1
60. Kamera z nadajnikiem i odbiornikiem szt. 0-2
61. Kamuflowany system video szt. według  potrzeb
62. Kasa fiskalna szt. 0-2
63. Kasownik do taśm magnetofonowych szt. 0-3
64. Kątomierz luzu układu kierowniczego szt. 0-4
65. Klejarka szt. 0-2
66. Kolczatka drogowa szt. według  potrzeb
67. Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej szt. 0-2
68. Kołnierz ortopedyczny szt. według potrzeb
69. Komora cyjano-akrylowa szt. 0-1
70. Komora klimatyzowana do metody ninhydry-

nowej
szt.

0-1

71. Kompresor do ładowania butli szt. według  potrzeb
72. Konwerter szt. 0-1
73. Kończyny Traumna szt. 0-2
74. Kopiorama szt. 0-2
75. Koreks do fotografii szt. według potrzeb
76. Korektor Technics szt. 0-1
77. Krajarka elektryczna do papieru (gilotyna) szt. 0-2
78. Krosownica video + pulpit kpl. 0-1
79. Kserokopiarka szt. 1 1
80. Laboratoryjny płaszcz grzewczy szt. 0-2
81. Laminator szt. według potrzeb 0-2
82. Lampa błyskowa szt. 0-2 według  potrzeb
83. Lampa ciemniowa do fotografii szt. według potrzeb
84. Lampa do atelier szt. 0-3
85. Lampa do kamery szt. 0-1 według potrzeb
86. Lampa halogenowa  (oświetlacz) szt. 0-2
87. Lampa mikroskopowa szt. według potrzeb
88. Lampa specjalistyczna (UV, kwarcowa) szt. według potrzeb
89. Lampa sygnalizacyjna Xelux szt. według potrzeb
90. Latarka halogenowa szt. 1 według  potrzeb
91. Liczarka do banknotów szt. 12)

92. Liczarka do bilonu szt. 0-1
93. Lornetka szt. według potrzeb
94. Luneta zespolona z kamerą szt. 0-1
95. Lupa szt. według potrzeb
96. Ładowarka szt. 1 według  potrzeb
97. Łaźnia wodna szt. według potrzeb
98. Łom wielofunkcyjny szt. 0-1
99. Łyżka trupia szt. według potrzeb
100. Magnetofon kasetowy szt. według  potrzeb
101. Magnetofon szpulowy szt. 0-4
102. Magnetowid szt. 0-2 według  potrzeb
103. Manekin szt. według potrzeb
104. Manekin do resuscytacji szt. według potrzeb
105. Manipulator z kablem przyłączeniowym szt. według potrzeb
106. Maskownica fotograficzna szt. według potrzeb
107. Maszyna do felcowania szt. 0-1
108. Maszyna do opraw bezszwowych szt. 0-1
109. Maszyna do oprawy twardej szt. 0-1
110. Maszyna do pakowania paczek szt. 0-2
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111. Maszyna do pisania szt. według  potrzeb według  potrzeb
112. Maszyna do szycia bloków szt. 0-1
113. Maszyna do wywoływania filmów szt. 0-1
114. Maszyna dociskowa szt. 0-1
115. Maszyna drukarska szt. 0-4
116. Maszyna poligraficzna szt. 0-1
117. Matrycarka szt. 0-1
118. Miernik elektryczny szt. 0-5
119. Miernik natężenia dźwięku szt. 0-1
120. Mieszadło magnetyczne z grzaniem szt. 0-3
121. Mieszek do aparatu foto szt. według potrzeb
122. Mikrofon szt. według potrzeb
123. Mikrofon kierunkowy szt. 0-2
124. Mikroskop szt. według potrzeb
125. Mikrostrzykawka szt. 0-5
126. Mikser do montażu video szt. według  potrzeb
127. Mikser obrazu szt. 0-3
128. Młot ciężki szt. 0-1
129. Młotki szt. 0-3
130. Model głowy do udrażniania dróg oddecho-

wych
szt.

według potrzeb

131. Monitor szt. 0-1 według  potrzeb
132. Moździerz agatowy szt. 0-1
133. Myjka do wałków wodnych szt. 0-1
134. Nagrywarka szt. 0-3
135. Nasadka do aparatu foto szt. według potrzeb
136. Niszczarka szt. 13) 13)

137. Noktowizor szt. 0-1
138. Notatnik elektroniczny szt. według potrzeb
139. Nożyce do cięcia kartonu szt. 0-1
140. Nożyce do prętów szt. 0-10
141. Numerki foto kpl. 0-10
142. Obiektyw szt. według potrzeb
143. Odtwarzacz płyt CD szt. 0-7
144. Odtwarzacz video szt. według potrzeb
145. Okular pomiarowy do mikroskopu szt. według potrzeb
146. Oprawa oświetleniowa  z lupą szt. 0-4
147. Osłona oczna do aparatu foto szt. według potrzeb
148. Oświetlacz laboratoryjny szt. 0-1
149. Pachołek szt. według potrzeb
150. Pehametr szt. 0-1
151. Pędzel magnetyczny szt. według potrzeb
152. Pędzel z końcówką z puchu (różne) szt. według potrzeb
153. Pierścień do kamery przemysłowej szt. 0-1
154. Pierścień pośredni do aparatu foto szt. według potrzeb
155. Pilarka tarczowa szt. 0-1
156. Piła ręczna do drewna szt. 0-2
157. Piła spalinowa do drewna szt. 0-2
158. Pipeta szt. 0-3
159. Płuczka do papieru szt. 0-1
160. Płyta grzejna szt. 0-1
161. Podstawka do aparatu foto szt. według potrzeb
162. Poduszka daktyloskopijna szt. według potrzeb
163. Poduszka do pobierania śladów szt. według potrzeb
164. Pojemnik kontrolera WRZOS MR szt. 0-1
165. Pompa do masażu serca szt. według potrzeb
166. Pompa rotacyjna bezolejowa szt. 0-1
167. Powielacz cyfrowy szt. 0-1
168. Powielacz offsetowy szt. 0-3
169. Powiększalnik szt. według potrzeb
170. Prasa  introligatorska szt. 0-3
171. Prasa hydrauliczna szt. 0-1
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172. Prasa introligatorska ręczna szt. 0-2
173. Procesor do fotografii szt. 0-1
174. Procesor do wywoływania papieru foto szt. 0-1
175. Projektor do komputera z tunerem TV kpl. według potrzeb
176. Projektor multimedialny szt. 0-1 według potrzeb
177. Projektor teatralny szt. 0-2
178. Projektor wizyjny szt. 0-1 według potrzeb
179. Prostownik szt. 0-5
180. Przecinarka do filmów szt. 0-1
181. Przełącznik kamer szt. 0-4
182. Przenośny system kontrolny działający na

promieniowaniu rentgenowskim
kpl.

0-1

183. Przepływomierz typu wagi pierścieniowej szt. 0-1
184. Przetwornik obrotowo-impulsowy szt. 0-8
185. Przymiar fotograficzny (skalówka) szt. według potrzeb
186. Przyrząd do badania układu hamulcowego szt. 1
187. Przyrząd do badania zawartości alkoholu w

wydychanym powietrzu z drukarką
kpl.

14) według  potrzeb

188. Przyrząd do kontroli ustawienia świateł szt. 0-2
189. Przyrząd do rozcinania plomb szt. 0-1
190. Przyrząd do ujawniania śladów linii papilar-

nych
szt.

według potrzeb

191. Przyrząd mikrometryczny do badania grubości
papieru

szt.
0-1

192. Przystawka czasowa do rzutnika szt. 0-2
193. Przystawka do ładowania zasilaczy szt. 0-1
194. Przystawka magnetofonowa do rzutnika szt. 0-2
195. Pulpit sterowniczo-sygnalizacyjny kpl. 0-2
196. Pulpit sterowniczy do kamery szt. 0-1
197. Radarowy miernik prędkości szt. według  potrzeb
198. Radiomagnetofon szt. według potrzeb
199. Reflektor szt. według potrzeb
200. Reflektor promieni podczerwonych szt. 0-1
201. Reflektor przenośny szt. według  potrzeb
202. Refraktometr szt. 0-1
203. Regał zecerski szt. według potrzeb
204. Regulator tlenu szt. 0-1
205. Rejestrator foto szt. 0-1
206. Repromaster foto szt. 0-1
207. Respirator szt. 0-1
208. Resuscytator szt. 0-5
209. Ręczne urządzenie rozgłaszające szt. według  potrzeb
210. Risograf szt. 0-1
211. Rolka do dłoni identyfikator szt. według potrzeb
212. Rysownica podświetlana do rzutnika szt. 0-1
213. Rzutnik do foliogramów szt. 0-1 15)

214. Rzutnik do przeźroczy szt. 0-1 15)

215. Rzutnik pisma szt. 0-1 15)

216. Samochodowe urządzenie rozgłaszające szt. 0-1
217. Sanie nastawcze do aparatu foto szt. 0-1
218. Słuchawki szt. według potrzeb
219. Spektrofotometr podczerwieni szt. 0-1
220. Spryskiwacz elektryczny szt. 0-1
221. Stabilizator napięcia szt. 0-3
222. Stanowisko do napraw urządzeń elektronicz-

nych
kpl.

0-1

223. Stanowisko do obróbki fotochemicznej kpl. 0-1
224. Stanowisko pod reproduktor szt. według potrzeb
225. Statyw do kamery szt. 0-1 według  potrzeb
226. Statyw fotograficzny szt. według potrzeb
227. Statyw karuzelowy do pipet szt. 0-2
228. Statyw laboratoryjny z wyposażeniem szt. 0-1
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229. Statyw mikrofonowy szt. według potrzeb
230. Statyw z wyposażeniem chemicznym szt. 0-4
231. Stelaż kamuflażu kamery video szt. 0-1
232. Sterownik szt. według potrzeb
233. Stojak do taśmy zabezpieczającej miejsce

wypadku
szt.

0-10

234. Stolik daktyloskopijny z wyposażeniem szt. według potrzeb
235. Stolik ogrzewczy szt. 0-3
236. Stół do makrofotografii szt. 0-1
237. Stół introligatorski szt. 0-2
238. Stół laboratoryjny szt. według potrzeb
239. Stół mokry do fotografii szt. według potrzeb
240. Stół montażowy szt. 0-1
241. Stół podświetlany szt. 0-1
242. Stół retuszerski podświetlany szt. 0-1
243. Stykówka szt. 0-1
244. Suszarka fotograficzna szt. według potrzeb
245. Suszarka laboratoryjna szt. 0-2
246. Szablon zakresów pomiarowych prędkości szt. 0-1
247. Ściana dydaktyczna szt. 0-3
248. Światło sygnalizacyjne (czerwone i zielone) szt. według potrzeb
249. Światłomierz szt. według potrzeb
250. Tabletarka szt. 0-1
251. Tablica magnetyczna szt. według  potrzeb
252. Tablica suchościeralna szt. według  potrzeb
253. Tarcza STOP do zatrzymywania pojazdów szt. według  potrzeb według  potrzeb
254. Telekonwerter szt. 0-2
255. Teleobiektyw do powiększalnika szt. 0-1
256. Telewizor szt. według  potrzeb według  potrzeb
257. Terminal laserowy szt. 0-1
258. Termohigrometr szt. według potrzeb według potrzeb
259. Termometr elektroniczny szt. 0-4
260. Tester do banknotów szt. 12) według  potrzeb
261. Tło fotograficzne szt. według potrzeb
262. Topscan szt. według potrzeb
263. Torba na sprzęt fotograficzny szt. według  potrzeb według  potrzeb
264. Torba na sprzęt video szt. 0-1 według  potrzeb
265. Tubus szt. 0-1
266. Uchwyt do kamery szt. 0-2
267. Uchwyt magnetyczny do latarki szt. 0-4
268. Uchwyt uniwersalny szt. według potrzeb
269. Ultratermostat szt. 0-1
270. Urządzenie do okrawania rogów szt. 0-1
271. Urządzenie do sprawdzania ustawień tacho-

grafu oraz ogranicznika prędkości
szt.

0-2

272. Urządzenie do śladów pyłowych szt. 0-2
273. Urządzenie nagłaśniające szt. według potrzeb
274. Urządzenie obserwacyjne typu WIDISCOPE szt. 0-1
275. Urządzenie reprodukcyjne szt. według potrzeb
276. Urządzenie typu SKANER szt. według  potrzeb
277. Videoprojektor (telebim) szt. 0-2
278. Waga szt. 0-3
279. Waga dziecięca szt. 0-1
280. Waga elektroniczna szt. 0-1 0-4
281. Walizka metalowa na sprzęt szt. 1
282. Walizka pomocy przedmedycznej szt. według potrzeb
283. Walizka reanimacyjna kpl. 0-1
284. Walizka śledcza szt. według  potrzeb
285. Wałek do daktyloskopowania dłoni szt. według potrzeb
286. Wariograf-poligraf szt. 0-1
287. Wężyk spustowy do aparatu foto szt. według potrzeb
288. Wideoradar szt. 0-2
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289. Wiertarka elektryczna szt. według  potrzeb
290. Wiertarka introligatorska szt. 0-1
291. Wirówka probówkowa szt. 0-1
292. Wkrętaki szt. według  potrzeb
293. Wkrętarka akumulatorowa szt. 0-2
294. Wózek do kontrastowania śladów szt. 0-6
295. Wózek do mierzenia odległości szt. według potrzeb
296. Wskaźnik (np. laserowy) szt. według  potrzeb
297. Wyciągarka do filmów szt. 0-3
298. Wykrojnik do zdjęć szt. 0-2 0-4
299. Wykrywacz gazów szt. 0-5
300. Wykrywacz magnetyczny do metali szt. 0-1
301. Wykrywacz metali szt. 0-7
302. Wyrzynarka szt. 0-1
303. Wytłaczarka ręczna do napisów szt. 0-1
304. Wywoływaczka do fotografii szt. 0-1
305. Wzmacniacz szt. według potrzeb
306. Zagłuszarka fal radiowych szt. 0-2
307. Zasilacz szt. według potrzeb
308. Zegar do powiększalnika szt. 0-1
309. Zestaw aurimetr kpl. według potrzeb
310. Zestaw daktyloskopijny kpl. według potrzeb
311. Zestaw do badania dokumentów kpl. 0-1
312. Zestaw do beztuszowego daktyloskopowania

stóp
kpl.

0-1

313. Zestaw do obserwacji pomieszczeń z kamerą kpl. 0-2
314. Zestaw do obserwacji przez wizjer kpl. 0-1
315. Zestaw do symulacji ran kpl. 0-6
316. Zestaw do tłumaczeń języków obcych kpl. 0-1
317. Zestaw do wykrywania narkotyków kpl. 0-8
318. Zestaw do zbierania mikrośladów (śladów) kpl. 0-2
319. Zestaw dowodowy porównawczy kpl. 0-7
320. Zestaw kina domowego kpl. 0-5
321. Zestaw komputerowy do montażu filmów i

fotografii
kpl.

0-1

322. Zestaw map na nośnikach komputerowych kpl. 0-1 0-3
323. Zestaw nagłaśniający kpl. 0-1 0-1
324. Zestaw numerków oględzinowych kpl. według potrzeb
325. Zestaw obudowy ciśnieniowej do kamery kpl. 0-1
326. Zestaw oświetlenia podwodnego kpl. 0-2
327. Zestaw oświetleniowy do kamery kpl. 0-4
328. Zestaw oświetleniowy miejsca zdarzenia kpl. 0-5
329. Zestaw telewizji satelitarnej kpl. 0-1
330. Zestaw traseologiczny kpl. 0-1
331. Zestaw znaków do zabezpieczenia miejsca

wypadku drogowego "ZAPORA"
kpl.

według  potrzeb

332. Znak drogowy szt. według potrzeb
333. Zszywacz tapicerski szt. według potrzeb
334. Zszywarka drutem szt. 0-2

1) 1 szt. na 5 pracowników, a w komórkach finansowych 1 szt. na 1 pracownika.
2) 1 szt. dla komórki finansowej.
3) 1 szt. na pomieszczenie biurowe.
4) 1 szt. na stanowisko dyżurnego szkoły.
5) 1 szt. na salę dydaktyczną.



Załącznik nr 3
Zestaw nr 7

NORMY NALEŻNOŚCI WYPOSAŻENIA TECHNIKI POLICYJNEJ
DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

LP. NAZWA SPRZĘTU JM. Motocykl Samochód ETDiE Samochód
patrolowy

Samochód
pogotowia

wypadkowego

Samochód
propagandowy

Samochód
nieoznakowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Agregat prądotwórczy szt. 1 1
2. Analizator spalin szt. 1
3. Aparat fotograficzny COMPACT szt. 1 1 1 1 1 1
4. Aparat fotograficzny lustrzanka szt. 1
5. Ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia w ogumieniu szt. 1
6. Czytnik tarcz tachografów szt. 1 1 1
7. Dymomierz szt. 1
8. Głębokościomierz do pomiaru głębokości bieżnika opon szt. 1
9. Kamera video szt. 1 1

10. Kątomierz luzu układu kierowniczego szt. 1 1
11. Kolczatka drogowa szt. 1
12. Lampa błyskowa szt. 1
13. Magnetowid szt. 1
14. Monitor szt. 1
15. Pojemnik do neutralizacji plam ropopochodnych kpl. 1 1
16. Pojemnik kontrolera WRZOS MR szt. 1
17. Prostownik szt. 1 1
18. Przyrząd do badania układu hamulcowego szt. 1
19. Przyrząd do kontroli ustawienia świateł szt. 1 1
20. Przyrząd do pomiaru gabarytów pojazdu szt. 1
21. Przyrząd przenośny do pomiaru zawartości alkoholu w

wydychanym powietrzu z drukarką
szt. 1 1 1 1 1 1

22. Reflektor przenośny szt. 1 1 1
23. Rzutnik do przeźroczy szt. 1
24. Rzutnik pisma szt. 1
25. Sonometr szt. 1
26. Szablon zakresów pomiarowych prędkości szt. 1 1 1 1
27. Torba na sprzęt fotograficzny szt. 1
28. Torba na sprzęt video szt. 1 1
29. Urządzenie do sprawdzania ustawień tachografu oraz

ogranicznika prędkości
szt. 1 1

30. Waga najazdowa szt. 1
31. Walizka pomocy przedmedycznej kpl. 1 1 1 1 1
32. Walizka śledcza kpl. 1 1
33. Wózek do kontrastowania śladów szt. 1
34. Wózek do kontroli podwozia szt. 1 1
35. Wózek do mierzenia odległości szt. 1
36. Zestaw do kontroli paliwa kpl. 1
37. Zestaw oświetleniowy miejsca zdarzenia kpl. 1 1
38. Zestaw znaków do zabezpieczenia miejsca wypadku

drogowego „ZAPORA"
kpl. 1 1 1 1 Wg potrzeb
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107
ZARZĄDZENIE NR 590 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich

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,  Nr 200, poz.1688
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr
166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1
Zarządzenie określa metody i formy wykonywania

zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich.

§ 2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) „demoralizacji” – należy przez to rozumieć stan lub
proces polegający na przejawianiu przez nieletniego
negatywnych zachowań, a w szczególności:
a) naruszanie zasad współżycia społecznego,
b) popełnienie czynu zabronionego,
c) systematyczne uchylanie się od obowiązku

szkolnego lub kształcenia zawodowego,
d) używanie alkoholu lub innych środków w celu

wprowadzenia się w stan odurzenia,
e) uprawianie nierządu,
f) włóczęgostwo,
g) udział w grupach przestępczych,
h) inne zachowanie naruszające przyjęte normy

prawne i społeczne;
2) „nieletnich” – należy przez to rozumieć osoby,

o których mowa w art. 1 § 2 pkt 1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich ( Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109
i Nr 58 poz. 542);

3) „czynie karalnym” – należy przez to rozumieć
czyn, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2  ustawy
wymienionej w pkt 2;

4) „komórce do spraw nieletnich i patologii” – należy
przez to rozumieć wyodrębnioną komórkę organi-
zacyjną w strukturze komendy wojewódzkiej (Sto-
łecznej), miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji,
utworzoną na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3
Zadania w zakresie rozpoznania zjawisk demorali-

zacji i przestępczości nieletnich wykonują w toku
codziennej służby wszyscy policjanci.

§ 4
1. Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy

Głównej Policji koordynuje i nadzoruje w skali
kraju realizację zadań określonych w zarządzeniu.

2. Na terenie województwa nadzór i koordynację nad
realizacją zadań, o których mowa w ust. 1,
sprawuje zastępca komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji  wskazany przez komendanta
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

3. Na terenie powiatu (miasta, rejonu)  nadzór i ko-
ordynację nad realizacją zadań, o których mowa w
ust. 1, sprawuje zastępca komendanta powiato-
wego (miejskiego, rejonowego) Policji wskazany
przez komendanta powiatowego (miejskiego, rejo-
nowego) Policji.

§ 5
1. Policjant, wykonując czynności służbowe, w ra-

mach których uzyskał informacje o okoliczno-
ściach świadczących o demoralizacji nieletniego
lub popełnionym przez niego czynie karalnym, ma
obowiązek udokumentowania tej informacji w
formie notatki służbowej. Kopię notatki policjant
przekazuje komórce do spraw nieletnich i patologii
w swojej macierzystej jednostce Policji.

2. Kierownik komórki do spraw nieletnich i patologii
lub upoważniona przez niego osoba, która otrzy-
mała kopię notatki, o której mowa w ust. 1, za-
wiadamia pisemnie  komórkę do  spraw nieletnich
i patologii jednostki Policji właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania nieletniego.

Rozdział  II
Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania

demoralizacji i przestępczości nieletnich

§ 6
W zakresie przeciwdziałania demoralizacji i prze-

stępczości nieletnich Policja zobowiązana jest
w szczególności do:
1) wykrywania popełnionych przez nieletnich czynów

karalnych oraz wykonywania czynności w postę-
powaniu wyjaśniającym;

2) ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń po-
pełnionych na szkodę nieletnich lub wspólnie
z nimi;
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3) ujawniania źródeł demoralizacji i przestępczości
nieletnich;

4) ujawniania i rozpoznawania przypadków braku
opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań opiekuńczo-
-wychowawczych i podejmowania właściwych
działań;

5) przekazywania do sądu rodzinnego informacji
i materiałów w sprawach nieletnich, wskazujących
na potrzebę wszczęcia postępowania przewidziane-
go w ustawie o postępowaniu w sprawach nielet-
nich lub kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;

6) inicjowania i prowadzenia wspólnie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi działań profilaktycznych zmierzają-
cych do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich;

7) prowadzenia działań prewencyjnych ukierunkowa-
nych na zapobieganie demoralizacji i przestępczo-
ści nieletnich.

§ 7
Wykrywanie popełnionych przez nieletnich czy-

nów karalnych oraz ujawnianie nieletnich zagrożo-
nych demoralizacją realizowane jest poprzez:
1) prowadzenie rozpoznania środowisk nieletnich

i rodzin dysfunkcyjnych, co do których istnieje
podejrzenie występowania między innymi takich
zjawisk patologicznych, jak: przestępczość, nar-
komania, alkoholizm, prostytucja, przemoc do-
mowa, żebractwo, przynależność do subkultur lub
grup psychomanipulacyjnych;

2) prowadzenie poszukiwań nieletnich na podstawie
obowiązujących przepisów;

3) pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie in-
formacji, w tym danych osobowych, o nieletnich
dopuszczających się czynów zabronionych przez
ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego – zgodnie z zasadami określonymi w
odrębnych przepisach.

 § 8
Działania profilaktyczne policjantów w zakresie

ograniczania demoralizacji i przestępczości w środo-
wiskach nieletnich realizowane są przez:
1) informowanie samorządów i społeczności lokal-

nych o występujących na danym terenie zagroże-
niach przestępczością nieletnich lub przejawach
demoralizacji nieletnich;

2) inspirowanie lokalnych społeczności do działań o
charakterze profilaktycznym oraz udział przedsta-
wicieli komórek do spraw nieletnich i patologii w
budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i
programów profilaktycznych;

3) udział policjantów w spotkaniach z młodzieżą,
rodzicami, pedagogami oraz przedstawicielami
różnych organizacji zajmujących się problematyką
nieletnich;

4) uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych
na rzecz bezpieczeństwa nieletnich;

5) promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i spo-
łecznie pożądanych zachowań;

6) współredagowanie z instytucjami i organami zaj-
mującymi się problematyką nieletnich materiałów
informacyjno-edukacyjnych.

§ 9
Działania prewencyjne policjantów wobec nielet-

nich i osób wpływających demoralizująco  na ich
rozwój obejmują:
1)  patrolowanie oraz obchód:

a) rejonów szkół i placówek opiekuńczo-
-wychowawczych,

b) miejsc grupowania się młodzieży,
c) miejsc, w których odbywają się imprezy ma-

sowe z udziałem nieletnich;
2) legitymowanie nieletnich pozostających bez opieki,

przebywających w porze nocnej w miejscach i
okolicznościach, w których mogą  stać  się ofia-
rami (sprawcami) przestępstwa  lub wykroczenia;

3) ujawnianie przypadków sprzedaży  i  podawania
alkoholu lub sprzedaży wyrobów tytoniowych
nieletnim;

4) reagowanie na każdą sytuację przestępczego za-
chowania lub naruszającą dobro dziecka;

5) inne czynności podejmowane stosownie do wy-
stępujących zagrożeń.

Rozdział III
Metody i formy wykonywania zadań przez policjan-
tów służby prewencyjnej i służby kryminalnej Policji

w zakresie przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich

§ 10
Dzielnicowy w zakresie przeciwdziałania demorali-

zacji i przestępczości nieletnich w wyznaczonym
rewirze obowiązany jest do:
1) uzyskiwania wiedzy o nieletnich sprawcach czy-

nów karalnych, zagrożonych demoralizacją oraz
o rodzinach dysfunkcyjnych;

2) obejmowania szczególnym zainteresowaniem nie-
letnich:
a)  sprawców czynów karalnych, którzy:

– są organizatorami oraz przywódcami grup
przestępczych lub nieformalnych,

– popełnili wcześniej czyn karalny,
– oczekują na umieszczenie w schronisku dla

nieletnich lub zakładzie poprawczym albo
wobec których sąd orzekł umieszczenie w
ośrodku resocjalizacyjnym z warunkowym
zawieszeniem na okres próby,

– przebywają na przepustkach ze schronisk
dla nieletnich i  zakładów  poprawczych,

b) zdemoralizowanych,  stwarzających  trudności
wychowawcze przejawiające się zwłaszcza
ucieczkami z domu, notorycznym wagarowa-



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 20                                                                         Poz. 107-555-

niem,  używaniem alkoholu, zażywaniem środ-
ków odurzających,  uprawianiem prostytucji,

c) którzy ze względu na środowisko rodzinne są
szczególnie predestynowani do popełniania
czynów karalnych;

3) prowadzenia imiennych wykazów nieletnich zagro-
żonych demoralizacją oraz sprawców czynów ka-
ralnych i ich aktualizowania;

4) typowania nieletnich sprawców czynów karalnych
i zagrożonych demoralizacją;

5) przeprowadzania rozmów z nieletnimi zagrożonymi
demoralizacją oraz ich rodzicami, opiekunami, ro-
dzeństwem, rówieśnikami lub osobami dorosłymi
utrzymującymi z nimi  kontakty;

6) przekazywania komórce do spraw nieletnich i pa-
tologii informacji dotyczących sytuacji nieletnich z
rodzin, w których występuje przemoc domowa;

7) inspirowania i współuczestniczenia w działaniach i
przedsięwzięciach prewencyjnych realizowanych
przez komórkę do spraw nieletnich  i patologii.

§ 11
Policjanci służby kryminalnej jednostek Policji w

zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczo-
ści nieletnich:
1) ujawniają nieletnich:

a) organizatorów i przywódców grup przestęp-
czych o charakterze kryminalnym,

b) sprawców czynów karalnych,
c) zdemoralizowanych;

2) ścigają dorosłych sprawców dokonujących prze-
stępstw bądź wykroczeń na szkodę  nieletnich;

3) organizują i prowadzą poszukiwania dzieci zaginio-
nych, uciekinierów z domów rodzinnych, wycho-
wanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
i poprawczych.

§ 12
Policjanci służby prewencyjnej, wykonujący zada-

nia patrolowo-interwencyjne, ruchu drogowego oraz
dzielnicowi ujawniają nieletnich zagrożonych demora-
lizacją i przestępczością w czasie wykonywania za-
dań służbowych, a zwłaszcza w przypadkach inter-
wencji dotyczących:
a) popełnianego czynu karalnego,
b) niszczenia mienia,
c) przebywania na wagarach,
d) przebywania bez opieki rodziców lub opiekunów

w porze nocnej poza  miejscem zamieszkania,
e) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
f) posługiwania się nieprzyzwoitym słownictwem,
g) używania alkoholu lub innych środków w celu

wprowadzenia się w stan odurzenia,
h) palenia papierosów,
i) uprawiania nierządu,
j) żebrania,
k) innych zachowań naruszających obowiązujące

normy społeczne,

l) sytuacji rodzinnej dziecka stwierdzonej w czasie
interwencji domowej.

§ 13
Dyżurni jednostek Policji zobowiązani są do:

1) przyjmowania i dokumentowania zgłoszeń o popeł-
nieniu przez nieletniego czynu karalnego lub o oko-
licznościach świadczących o jego demoralizacji;

2) zawiadamiania właściwych miejscowo komórek
do spraw nieletnich i patologii o zatrzymaniu osób
mających małoletnie dzieci celem sprawdzenia czy
są one  pod  opieką osób dorosłych;

3) wdrożenia procedury poszukiwań nieletnich, okre-
ślonej w przepisach w sprawie  prowadzenia przez
Policję poszukiwania osób ukrywających się przed
organami  ścigania lub wymiarem sprawiedliwości;

4) przyjmowania informacji o zaginięciu osób nielet-
nich zgodnie z przepisami o postępowaniu Policji
w razie zgłoszenia zaginięcia osoby, ujawnienia
osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia
nieznanych zwłok.

Rozdział IV
Zadania dla policjantów komórek

do spraw nieletnich i patologii

§ 14
Komórki do spraw nieletnich i patologii wykonują

zadania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i
przestępczości nieletnich, a także nadzorują pracę
komórek do spraw nieletnich i patologii w jednost-
kach  Policji niższego szczebla.

§ 15
Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy

wojewódzkiej (Stołecznej) Policji wykonuje zadania
poprzez:
1) merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez

komórki do spraw nieletnich i patologii  w podle-
głych jednostkach Policji;

2) zapewnienie właściwego przepływu informacji o
nieletnich pomiędzy poszczególnymi służbami Po-
licji i komórkami w jednostkach Policji;

3) tworzenie kompleksowej bazy danych o nieletnich
w następujących aspektach:
a) dokonywanych czynów karalnych,
b) występowania aktualnych zagrożeń,
c) lokalizowania grup przemocy, subkultur, grup

psychomanipulacyjnych;
4) wdrażanie policyjnych programów rządowych i

resortowych ukierunkowanych na ograniczanie
demoralizacji i przestępczości nieletnich;

5) utrzymywanie stałego kontaktu z wydziałami wi-
zytacyjnymi sądów okręgowych, instytucjami rzą-
dowymi, samorządem terytorialnym i organizacja-
mi pozarządowymi;

6) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem poli-
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cyjnych  izb dziecka;
7) formułowanie zadań dotyczących zapobiegania

demoralizacji i przestępczości nieletnich w planach
pracy jednostki Policji;

8) przygotowywanie materiałów i informacji popula-
ryzujących pracę Policji na rzecz zapobiegania de-
moralizacji i przestępczości nieletnich;

9) opracowywanie  okresowych planów pracy, analiz
oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z za-
kresu nadzoru.

§ 16
1. Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy

wojewódzkiej (Stołecznej) Policji  obejmuje nadzo-
rem w jednostkach podległych realizację zadań w
zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestęp-
czości nieletnich  oraz dokonuje  kompleksowej
oceny zjawisk i formułuje  wnioski.

2. Oceny, o której mowa w ust 1, dokonuje się co
najmniej raz w roku.

3. Przedmiotem oceny powinny być:
1) rozmiary i struktura przestępczości nieletnich;
2) charakterystyka nieletnich sprawców czynów

karalnych i metod ich działania;
3) skala zjawisk patologicznych występujących w
środowiskach nieletnich, w tym: alkoholizm, nar-
komania, prostytucja, żebractwo, przemoc wo-
bec dzieci i młodzieży, samobójstwa, przynależ-
ność do subkultur młodzieżowych, grup psycho-
manipulacyjnych, hazard i inne zagrożenia nega-
tywnie wpływające na rozwój młodzieży;

4) objawy demoralizacji nieletnich przejawiające
się zwłaszcza w takich formach, jak: systema-
tyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego,
ucieczki z domów rodzinnych, placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, schronisk  dla  nie-
letnich i zakładów poprawczych;

5) uwarunkowania demoralizacji i przestępczości
nieletnich;

6) działalność profilaktyczna i interwencyjna pro-
wadzona wobec nieletnich;

7) współpraca z innymi komórkami Policji;
8) współpraca z sądami rodzinnymi, organami

państwowymi, samorządowymi organizacjami
społecznymi w zakresie problematyki nielet-
nich;

9) działalność policyjnej izby dziecka;
10) przedsięwzięcia własne podjęte na rzecz prze-

ciwdziałania demoralizacji, przestępczości i pa-
tologii wśród nieletnich oraz realizowane we
współpracy z innymi  podmiotami.

§ 17
Komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji do dnia

31 stycznia każdego roku przekazują do Biura Służby
Prewencyjnej Komendy Głównej Policji sprawozdania
zawierające informacje, o których mowa w § 16 ust. 3,
zgodnie  z  przepisami  w  sprawie sprawozdawczo-

ści i planowania w Policji.

§ 18
Do zadań komórki do spraw nieletnich i patologii

komendy miejskiej, powiatowej i  rejonowej Policji
należy:
1) ujawnianie nieletnich:

a) sprawców czynów karalnych,
b) organizatorów i przywódców grup przestęp-

czych o charakterze kryminalnym,
c) wykazujących przejawy demoralizacji;

2) zbieranie i utrwalanie dowodów czynów karalnych
popełnionych przez nieletnich w wypadkach nie-
cierpiących zwłoki;

3) wykonywanie czynności zleconych przez sędziego
rodzinnego według zasad określonych w ustawie
o postępowaniu w sprawach nieletnich;

4) rozpoznawanie i profilaktyka w środowiskach
sprawców czynów karalnych zagrożonych demo-
ralizacją;

5) współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpo-
znania osób, środowisk i zdarzeń wpływających
demoralizująco na nieletnich;

6) bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placów-
kami i instytucjami ustawowo lub statutowo po-
wołanymi do zajmowania się problematyką nielet-
nich oraz  samorządami lokalnymi;

7) udział w budowaniu lokalnych systemów przeciw-
działania demoralizacji, przestępczości i patologii
społecznej wśród nieletnich;

8) prowadzenie kart nieletnich, o których mowa
w § 19 ust.1. Wzór karty nieletniego określa za-
łącznik nr 1 do zarządzenia;

9) prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych
podjętych w sprawach nieletnich, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;

10) przekazywanie informacji o ujawnieniu nieletniego
zagrożonego demoralizacją lub będącego sprawcą
czynu karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu
za rejon, w którym nieletni ten zamieszkuje;

11) pisemne powiadamianie rodziców lub opiekunów
nieletniego przebywającego w porze nocnej poza
miejscem zamieszkania o fakcie i okolicznościach
jego legitymowania przez  Policję. Wzór zawiado-
mienia określa załącznik nr 3 do zarządzenia;

12) sporządzanie sprawozdań ujmujących wyniki i
rodzaj działań podjętych wobec nieletnich;

13) prowadzenie dokumentacji spraw dotyczących:
a) planów pracy wraz ze sprawozdaniami z ich

wykonania,
b) okresowych analiz i sprawozdań z wyników

uzyskanych przez jednostki podległe,
c) współpracy z instytucjami państwowymi, or-

ganizacjami społecznymi, środkami masowego
przekazu,

d) szkoleń i narad,
e) współpracy z innymi komórkami jednostek Policji.
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§ 19
1. Wprowadza się do stosowania kartę nieletniego,

która służy dokumentowaniu czynności podejmo-
wanych przez policjantów komórki do spraw nie-
letnich i patologii wobec nieletniego zagrożonego
demoralizacją oraz sprawcy czynu karalnego.

2. W karcie nieletniego odnotowuje się wszelkie
działania podjęte wobec nieletniego lub w sprawie
jego rodziny oraz informacje uzyskane przez jed-
nostkę Policji.

3. Prowadzenie karty nieletniego zagrożonego demo-
ralizacją należy zakończyć  w związku  z  uzyska-
niem  przez  niego pełnoletności, a wobec sprawcy
czynu karalnego po ukończeniu przez  niego 17 lat.

4. W sytuacji, kiedy nieletni ukończył lat 17, a nie
zaniechał popełniania przestępstw, kartę nieletnie-
go należy przekazać służbie kryminalnej w celu
ewentualnego wykorzystania.

§ 20
1. Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy

miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji w ramach
nadzoru, co najmniej dwa razy w roku, dokonuje
sprawdzenia realizacji zadań z zakresu przeciw-
działania demoralizacji i przestępczości nieletnich
w komisariatach Policji, rewirach dzielnicowych,
posterunkach Policji.

2. Ze sprawdzenia sporządza się notatkę służbową,
którą  przekazuje się   właściwemu przełożonemu.

§ 21
1. Komórki do spraw nieletnich i patologii komend

miejskich, powiatowych i rejonowych Policji pro-
wadzą dokumentację, która obejmuje:
1) dokumentację, o której mowa w § 18 pkt 13;
2) karty nieletnich zagrożonych demoralizacją

i sprawców czynów karalnych;
3) wykaz czynności profilaktycznych podjętych

w sprawach nieletnich;
4) teczkę z kopiami wniosków skierowanych

w sprawach nieletnich do sądów rodzinnych
i innych instytucji;

5) teczkę z kopiami zawiadomień pisemnych skie-
rowanych w sprawach nieletnich do rodziców.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
można prowadzić również w formie elektronicznej.

§ 22
W celu wymiany doświadczeń, ustalenia zasad

koordynacji, oceny współdziałania służb oraz wypra-
cowania strategii w zakresie przeciwdziałania demo-
ralizacji i przestępczości nieletnich zastępca komen-
danta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz ko-
mendant miejski, powiatowy i rejonowy Policji co
najmniej raz w kwartale organizuje odprawę służbo-
wą z policjantami zajmującymi się problematyką nie-
letnich i patologii, z udziałem przedstawicieli innych
komórek komendy Policji oraz komórek do spraw
nieletnich i patologii podległych  mu jednostek Policji.

§ 23
Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań

przez komórkę do spraw nieletnich i patologii w jed-
nostce organizacyjnej Policji wykonuje naczelnik wy-
działu (sekcji) prewencji.

§ 24
Traci moc zarządzenie nr 15/97 Komendanta

Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w spra-
wie form i metod działań Policji w zakresie zapobie-
gania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nie-
letnich.

§ 25
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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Załączniki do zarządzenia nr 590
Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 października 2003 r

                Załącznik nr 1

........................................................................................
Data założenia karty                                 komórka

.............................................................................
stopień, imię i nazwisko policjanta zakładającego kartę

KARTA NIELETNIEGO
zagrożonego demoralizacją* / sprawcy czynu karalnego*

I.  DANE PERSONALNE:

nazwisko .................................... imię .................................... pseudonim ....................................

imię ojca ................................. imię matki ............................... z domu .........................................

data i miejsce urodzenia .................................................................... PESEL .................................

II.  ADRES ZAMIESZKANIA (ZAMELDOWANIA):

miejscowość ........................................ gmina ................................ powiat .................................

ulica ............................................ nr domu / mieszkania .................. telefon .................................

III.  SZKOŁA / ZAJĘCIE NIELETNIEGO

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

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

IV.  NIELETNI:
1. sprawca czynu karalnego* –  kwalifikacja prawna czynu ....................................................
2. zagrożony demoralizacją *– przejawy demoralizacji: używanie alkoholu / środków
      odurzających / uprawiane nierządu / ucieczki z domu / wagary / przynależność do
      subkultur / kontakty przestępcze / zamachy samobójcze / hazard / inne
.......................................................................................................................................................

V.  RODZINA NIELETNIEGO:

1. Struktura rodziny

    pełna / rozbita / zrekonstruowana / konkubinat / rodzina zastępcza / osoba samotnie
    wychowująca: ojciec / matka / dziadkowie/ opiekun  prawny

    Ojciec .................................... wiek......zajęcie ........................................................................

    Matka .................................... wiek .... zajęcie ........................................................................

* podkreślić właściwe oznaczenie
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2. Rodzeństwo /imię, wiek, zajęcie/ ....................................................................................................

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

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

3. Władza rodzicielska:

    matka – pełna / ograniczona / zawieszona / pozbawiona

    ojciec – pełna / ograniczona / zawieszona / pozbawiony

4. Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza:

 opieka właściwa/ niewydolność wychowawcza/ brak opieki

5. Zachowania patologiczne w rodzinie:

    ojciec ........................................................................................................................................

    matka .......................................................................................................................................

    opiekunowie ............................................................................................................................

    rodzeństwo ..............................................................................................................................

VI.  SPRAWY  W SĄDZIE

1. Data....................orzeczony środek (wychowawczy, poprawczy)....................................................

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

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

Zmiana .........................................................................................................................................

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

2. Nazwisko oraz telefon kuratora sądowego lub innej osoby sprawującej kuratelę nad

    nieletnim ..................................................................................................................................

3.W jakich placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub poprawczych nieletni przebywał

   lub przebywa? ............................................................................................................................

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

VII.  ZATRZYMANIA PRZEZ POLICJĘ

1. Data ...............  powód .............................................................................................................

2. Data ...............  powód .............................................................................................................

3. Data .................  powód ...........................................................................................................
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VIII.  KONTAKTY NIELETNIEGO:

Lp. Nazwisko i imię Wiek Adres zamieszkania Rodzaj kontaktu

IX.  CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W SPRAWIE NIELETNIEGO I JEGO
      RODZINY:

Data
Ldz.

Rodzaj interwencji
lub treść informacji

Do kogo
skierowano Efekt czynności

X.  UWAGI DODATKOWE .................................................................................................................

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

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

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

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

XI. WNIOSKI ....................................................................................................................................

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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                                                            Załącznik nr 2

WYKAZ
CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNYCH PODJĘTYCH

W SPRAWACH NIELETNICH

Lp. Data Opis czynności Uwagi

                                                                                                                                     Załącznik nr 3

 (pieczęć jednostki)

Drodzy Rodzice !

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Waszego dziecka

informujemy, że w dniu .................................................................. o godz.. .................................................. Państwa syn/córka
......................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, data urodzenia)

przebywał/a ...................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

(określić miejsce, okoliczności, osoby towarzyszące)

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wzmożenie opieki nad Waszym dzieckiem.

.....................................................................
                                            (podpis kierownika jednostki)
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DECYZJA NR 247 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 października 2003 r.

w sprawie programu szkolenia dla organizatorów doskonalenia zawodowego

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, Nr
153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,
poz. 1302 oraz Nr 166, poz. 1609) postanawiam, co
następuje:

§ 1
Wprowadzam „Program szkolenia dla organizato-

rów doskonalenia zawodowego”, stanowiący załącz-
nik do decyzji.

§ 2
Program, o którym mowa w § 1, powierzam do

realizacji Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

§ 3
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
Prawnej Biura Prawnego KGP.
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DECYZJA NR 248 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 października 2003 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na
czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych

Na podstawie § 14 ust. 3 załącznika nr 1 do za-
rządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia
23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wy-
posażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji
i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przy-
znawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz.
70, z 2003 r. Nr 5, poz. 14 oraz Nr 13, poz. 69)
postanawia się, co następuje:

§ 1
W decyzji nr 137 Komendanta Głównego Policji

z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wysoko-
ści ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszcze-
nie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego
do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP
Nr 11, poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:
1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie § 14 ust. 3 załącznika nr 1 do za-
rządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z
dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia
norm wyposażenia jednostek, komórek organiza-

cyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych
zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz.
KGP Nr 11, poz. 70, z 2003 r. Nr 5, poz. 14 oraz
Nr 13, poz. 69)”,

2) w § 1 ust. 2 pkt 1, 5 i 7 otrzymują brzmienie:
„1) Nr zestawu 1a, 1j, 3a-c, 4a, 5d, 6a, 7b, 9a-e,
16 oraz uwaga „2” pod zestawem nr 5 – 4,00 zł,
5) Nr zestawu 1d, 1e, 1h, 5b, 17, 23/I/1-2,
23/I/4-11, 26,27 – 9,80 zł,
7) Nr zestawu 1f, 1g, 2, 14, 14a, 15, 23/I/3, oraz
użytkujący motocykle o pojemności 250 cm3

i więcej wg zestawu nr 4b – 13,80 zł”.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk
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Wykaz aktów prawnych
wydanych przez Komendanta Głównego Policji,
nie opublikowanych w Dzienniku Urzędowym

Komendy Głównej Policji nr 20

1. Zarządzenie nr 591/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 592/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 593/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 594/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 595/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 596/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 597/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

8. Zarządzenie nr 598/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 599/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 600/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 601/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-

wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 602/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 603/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 604/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 605/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 606/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 607/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

18. Zarządzenie nr 608/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli  operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 609/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 610/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 611/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 612/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 20 -564-

23. Zarządzenie nr 613/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 614/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 615/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 616/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 617/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 618/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 619/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 620/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 621/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 622/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 623/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 624/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 625/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 626/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 627/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 628/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 629/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 630/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 631/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 632/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 633/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 634/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 635/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.
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46. Zarządzenie nr 636/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 637/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 638/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów opera-
cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

49. Decyzja nr 249/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 października 2003 r. w sprawie
upoważnienia do wydawania decyzji i postano-
wień w postępowaniach administracyjnych doty-
czących pozwoleń na broń, licencji pracownika
ochrony i detektywa, powoływania wewnętrz-
nych służb ochrony, odmowy uzgodnienia planu
ochrony oraz wydawania opinii o przedsiębiorcach
w sprawach z zakresu usług ochrony osób i mie-
nia, nabywania i przechowywania materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywil-
nego oraz wykonywania działalności w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

50. Decyzja nr 250/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2003 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępo-
wania kwalifikacyjnego na stanowisko dyrektora
Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

51. Decyzja nr 251/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 października 2003 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępo-
wania kwalifikacyjnego na stanowisko dyrektora
Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.

52. Decyzja nr 252/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 24 października 2003 r. zmieniająca
decyzję w sprawie likwidacji gospodarstwa po-
mocniczego Centralnego Laboratorium Kryminali-
stycznego Komendy Głównej Policji oraz utwo-
rzenia gospodarstwa pomocniczego Komendy
Głównej Policji pn. „Centrum Ekspertyz Kryminali-
stycznych”.

53. Decyzja nr 253/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 października 2003 r. w sprawie
powołania komisji do wyboru kandydatów na sta-
nowiska dyrektorów zakładów budżetowych –
ośrodków wczasów Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji „Marysieńka” w Kar-
paczu oraz „Dafne” w Zakopanem, nad którymi
nadzór sprawuje Komendant Główny Policji.

54. Decyzja nr 254/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 29 października 2003 r. w sprawie

przeprowadzenia uproszczonej inwentaryzacji
okresowej.

55. Decyzja nr 255/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
utworzenia Punktu Kontaktowego Komendanta
Głównego Policji w Regionalnej Grze Obronnej
(RGO)  „Mazury 2003” w dniach 4-5 listopada
2003 r.

56. Decyzja nr 256/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-śledczej.

57. Decyzja nr 257/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie po-
działu zadań pomiędzy zastępców Komendanta
Głównego Policji oraz upoważnień do podejmo-
wania decyzji w imieniu Komendanta Głównego
Policji.

58. Decyzja nr 258/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia
Komendy Głównej Policji do realizacji spraw ka-
drowych, szkoleniowych oraz związanych z mi-
sjami pokojowymi.

59. Decyzja nr 259/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie znie-
sienia terenu zamkniętego.

60. Decyzja nr 260/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie po-
wołania Sztabu Operacji „SEMAFOR – 2003”
w Komendzie Głównej Policji.

61. Decyzja nr 261/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie
przyznania Zastępcy Komendanta Głównego Po-
licji uprawnień do dysponowania funduszem
operacyjnym.

62. Decyzja nr 262/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie
rozwiązania Sztabu Operacji „SEMAFOR –
2003” w Komendzie Głównej Policji.

63. Decyzja nr 263/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 listopada 2003 r. dotycząca
zmiany decyzji nr 250/2003 Komendanta Głów-
nego Policji z dnia 23 października 2003 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadze-
nia postępowania kwalifikacyjnego na stanowi-
sko dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy
Głównej Policji.

64. Decyzja nr 266/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie
powołania zespołu ds. przeglądu i oceny wyko-
rzystania pomieszczeń biurowych w budynku
przy ul. Puławskiej 148/150.

65. Decyzja nr 267/2003 Komendanta Głównego
Policji z 14 listopada 2003 r. w sprawie rozwią-
zania grupy operacyjno-śledczej.

66. Decyzja nr 269/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
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powołania zespołu do oceny funkcjonalnej i or-
ganizacyjnej Komendy Głównej Policji.

67. Decyzja nr 270/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie
powołania grupy operacyjno-śledczej.

68. Decyzja nr 271/2003 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 listopada 2003 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjnej.
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