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116
ZARZĄDZENIE NR 960 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 września 2004 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.2) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia,
przetwarzania i opracowywania danych statystycznych
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 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,
Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.

o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 i Nr 20,
poz. 105 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32 i Nr 12,
poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia „Wykaz symboli cyfrowych do formularzy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia „Katalog symboli cyfrowych przestępstw” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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Załączniki do zarządzenia nr 960
Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 września 2004 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ SYMBOLI CYFROWYCH DO FORMULARZY3
1. Formularz Stp-1
Na formularzu Stp-1 wpisuje się w polu oznaczonym jako:
1) "I. Symbol jednostki Policji, Nr RSD" – symbol województwa i jednostki organizacyjnej Policji, która wydała
postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego lub wyłączeniu materiałów oraz numer RSD
(dotyczy odpowiednio prokuratury lub sądu rodzinnego);
2) "II. Podstawa rejestracji" – symbol podstawy rejestracji, gdy:
a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:
bez postępowania sprawdzającego ……………………………………...................................................... 1
po postępowaniu sprawdzającym ……………………………………........................................................ 2
z zastosowaniem art. 308 k.p.k.4 ……………………………………..…................................................... 2
b) postępowanie wyłączono względem:
czynu/czynów …………………………………………………………........................................................... 7
współsprawcy/współsprawców (bez względu na formę zjawiskową) .................................................. 8
3) "III. Stwierdzono użycie broni" – symbol broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego przedmiotu lub
urządzenia użytych do popełnienia przestępstwa:
broń palna (bojowa i myśliwska sportowa, alarmowa i sygnałowa) …….….......................................... 1
broń gazowa ………………………………………………………………....................................................... 2
broń pneumatyczna .………………………………………………………..................................................... 7
inna broń (broń cięciwowa, paralizator) …………………………………................................................... 3
broń nieustalona ……………………………………………………………..................................................... 4
miotacz gazu obezwładniającego ……………………………………………................................................ 5
materiał wybuchowy ……………………………………………………….................................................... 6
niebezpieczny przedmiot, urządzenie (ukryte ostrze, kastet, nunczako, pałka, imitacja kija bejsbolowego) ......... 8
nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego przedmiotu, urządzenia lub nie ustalono
użycia ........................................................................................................................................ 9
pies lub inne zwierzę .................................................................................................................... 0
4) "IV. Reakcja na przestępstwo" – symbol określający upływ czasu od chwili otrzymania informacji o popełnionym przestępstwie lub czynie karalnym do podjęcia czynności policyjnych5:
a) czynności podjęto bezpośrednio ................................................................................................. 1
b) od 1 do 24 godzin ................................................................................................................... 2
c) od 2 do 5 dni .......................................................................................................................... 3
d) od 6 do 10 dni ........................................................................................................................ 4
e) powyżej 10 dni ........................................................................................................................ 5
5) "V. Postępowanie poprzedzono" – symbol określający, czy wszczęcie postępowania poprzedzono:
a) pracą operacyjną w komórce służby kryminalnej:
– kryminalnej, operacyjno–rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do
walki z terrorem kryminalnym .................................................................................................... 1
– do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej
3

W wykazie umieszczono tylko te pola, które wymagają objaśnień co do sposobu ich wypełnienia.
Symbol „3” wpisuje się wyłącznie w przypadku przekazywania na formularzu Stp-1 danych o postępowaniu w niezbędnym
zakresie, umorzonym w trybie rejestrowym.
5
Dotyczy przypadków, gdy postępowanie prowadzi się w sprawach o przestępstwo określone w art. 148, 155-159, 163-164,
173, 177, 181-187, 197, 252, 275, 278-182 i 288 k.k. lub inne popełnione z użyciem broni, materiału wybuchowego,
niebezpiecznego przedmiotu albo urządzenia, a także psa lub innego zwierzęcia.
4
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i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami
przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ..................................................................
– dochodzeniowo–śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ....................................
b) pracą operacyjną w komórce służby prewencyjnej:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ........
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo–interwencyjnej ........................................
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ....................................................................................................................................
– dzielnicowych ..........................................................................................................................
– nieletnich i patologii, izba dziecka ...............................................................................................
– pracą operacyjną w komórce służby śledczej ................................................................................
– nie prowadzono pracy operacyjnej ..............................................................................................
6) "VI. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu przestępstw" – symbol cyfrowy czynu głównego.

2
3
4
5
6
7
8
9
0

2. Formularz Stp-2
Na formularzu Stp-2 wpisuje się w polu oznaczonym jako:
1) "I. Symbol jednostki Policji, nr RSD" – symbol województwa i jednostki organizacyjnej Policji, która zakończyła postępowanie lub czynności wobec nieletniego oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub
sądu rodzinnego);
2) "II. Podstawa rejestracji" – symbol podstawy rejestracji6, gdy:
a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:
– bez postępowania sprawdzającego …………………………………...................................................... 1
– po postępowaniu sprawdzającym ……………………………………..................................................... 2
– z zastosowaniem art. 308 k.p.k. lub art. 17 § 2 k.p.k. …………………............................................. 3
b) zwrócono akta w trybie nadzoru z prokuratury do uzupełnienia …………...……................................. 4
c) podjęto lub wznowiono po umorzeniu z wyłączeniem postępowania/dochodzenia umorzonego
w trybie rejestrowym ………..…….…........................................................................................ 5
d) podjęto po zawieszeniu ............................................................................................................ 6
e) zwrócono akta z sądu poprzez prokuraturę do uzupełnienia po wniesieniu aktu oskarżenia ................ 7
f) postępowanie wyłączone .......................................................................................................
8
g)podjęto po zawieszeniu po uprzednim wyłączeniu względem współsprawcy/współsprawców (bez
względu na formę popełnienia przestępstwa) ................................................................................ 9
h) podjęto na nowo postępowanie/dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym z powodu niewykrycia
sprawcy ................................................................................................................................ 0
3) "III. Grupa strat" - symbol wysokości strat, wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści majątkowych
lub uszczuplenia należności publicznoprawnej7:
a) do 250 zł ................................................................................................................................ 1
b) 251 – 1.000 zł ........................................................................................................................ 2
c) 1.001 – 50.000 zł ................................................................................................................... 3
d) 50.001 – 100.000 zł ............................................................................................................... 4
e) 100.001 – 500.000 zł ............................................................................................................. 5
f) 500.001 – 1.000.000 zł ........................................................................................................... 6
g) powyżej 1.000.000 zł .............................................................................................................. 7
h) strat nie ustalono ..................................................................................................................... 9
i) strat nie było ............................................................................................................................ 0

6

Nie wypełnia się pola, gdy postępowanie umorzono po czynnościach, o których mowa w art. 308 lub 17 § 2 k.p.k. bez
wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa.
7
W przypadku zakończenia postępowania o dwa lub więcej przestępstw albo czynów karalnych wpisuje się symbol ustalony
dla sumy wartości strat w poszczególnych przestępstwach lub czynach karalnych. Przy formach popełnienia: usiłowanie,
przygotowanie, podżeganie lub pomocnictwo, albo w przypadku, gdy straty, nielegalny obrót, korzyść majątkowa lub
uszczuplenie należności publicznoprawnej nie są znamieniem przestępstwa, wpisuje się symbol "0".
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4) "IV. Rodzaj postępowania" - symbol formy postępowania8:
a) dochodzenie policyjne .............................................................................................................. 3
b) dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym .............................................................................. 1
c) śledztwo policyjne ................................................................................................................... 8
d) śledztwo powierzone przez prokuratora w całości lub w określonym zakresie .................................. 4
e) śledztwo – powierzenie dokonania poszczególnych czynności śledztwa .......................................... 6
f) postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuratora bez udziału Policji ............................. 5
g) postępowanie w sprawie nieletniego .......................................................................................... 7
h) czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 lub 17 § 2 k.p.k.
(z wyłączeniem postępowania w niezbędnym zakresie umorzonego w trybie rejestrowym) ............... 0
i) czynności procesowe przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. (umorzenie
w trybie rejestrowym)................................................................................................................ 9
5) "V. Podstawa wszczęcia" – symbol podstawy wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego …………………………………………………....................................... 1
b) zawiadomienie innej niż pokrzywdzony osoby …………………………………....................................... 7
c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej …………..................................
2
d) zawiadomienie organu kontroli ……………………………………………………...................................... 3
e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno–rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu,
mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym ……………………………………………………………….............. A
– do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej
i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych …………………………..................... B
– dochodzeniowo–śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ………………………...... C
f) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń .... D
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej .....................................
E
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu
drogowym ............................................................................................................................ F
– dzielnicowych ………………………………………………………………............................................... G
– nieletnich i patologii, izby dziecka …………………………………………............................................ H
g) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej .................
I
h) inny czyn ujawniony w toku postępowania ................................................................................ 5
i) na podstawie materiałów operacyjnych służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno–rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu,
mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………………….................
J
– do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej
i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ………………………………………….... K
– dochodzeniowo–śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ………………………...... L
j) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń .... M
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej …………………………....
N
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu
drogowym ............................................................................................................................ O
– dzielnicowych ……………………………………………………........................................................... P
– nieletnich i patologii, izby dziecka ………………………………........................................................ R
k) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej ……………….................................. S
l) na podstawie innych materiałów własnych Policji …………………………...…..................................... 8
8

Nie wypełnia się, gdy postępowanie przygotowawcze, bez względu na formę, w której byłoby prowadzone, umorzono po
przeprowadzeniu czynności przewidzianych w art. 308 lub 17 § 2 k.p.k. bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania. Należy jednak zawsze wypełnić w przypadku wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w niezbędnym
zakresie o przestępstwo, dla którego właściwą formą jest dochodzenie, z powodu niewykrycia sprawcy, i wpisaniu postępowania do rejestru przestępstw (umorzenie rejestrowe).
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m) na podstawie danych uzyskanych z Internetu …………………………………..................................... 9
n) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:
– służby kryminalnej ………………………………………………………...….......................................... T
– służby prewencyjnej ………………………………………………………….......................................... U
– służby śledczej ……………………………………………………………............................................... W
"VI. Jednostka prowadząca" – symbol jednostki Policji lub innego organu prowadzącego postępowanie:
a) Komenda Główna Policji ..........................................................................................................
1
b) komenda powiatowa (miejska, rejonowa) Policji .......................................................................... 2
c) komisariat kolejowy Policji ....................................................................................................... 3
d) komisariat wodny lub lotniczy Policji ......................................................................................... 5
e) pozostałe komisariaty Policji ..................................................................................................... 4
f) komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji .................................................................................... 7
g) prokuratura ............................................................................................................................ 8
h) sąd rodzinny .......................................................................................................................... 0
i) posterunek Policji ..................................................................................................................... 6
"VII. Pracownik prowadzący" - symbol określający prowadzącego postępowanie:
a) policjant Komendy Głównej Policji .............................................................................................. 1
b) policjant ruchu drogowego ........................................................................................................ 2
c) policjant komórki dochodzeniowo-śledczej ................................................................................... 3
d) policjant komórki dw. z przestępczością gospodarczą ................................................................... 4
e) policjant komórki kryminalnej .................................................................................................... 5
f) inny policjant ........................................................................................................................... 6
g) prokurator .............................................................................................................................. 7
h) sędzia rodzinny ....................................................................................................................... 9
"VIII. Czas trwania" – symbol czasu trwania postępowania9:
a) do 7 dni ................................................................................................................................. 0
b) do 1 miesiąca .......................................................................................................................... 1
c) do 2 miesięcy .......................................................................................................................... 2
d) do 3 miesięcy ......................................................................................................................... 3
e) do 6 miesięcy .......................................................................................................................... 6
f) od 7 do 12 miesięcy ................................................................................................................ 7
g) powyżej 12 miesięcy ................................................................................................................ 8
"IX. Wynik postępowania" – symbol wyniku postępowania (dotyczy odpowiednio prokuratora lub sędziego
rodzinnego):
a) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia .................... 00
b) skierowanie wniosku o zastosowanie amnestii lub abolicji ........................................................... 10
c) przekazanie postępowania do:
– sądu rodzinnego lub zakończenie sprawy przez sędziego rodzinnego ........................................... 32
– finansowych organów postępowania przygotowawczego .......................................................... 12
– sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia .................................................................. 13
– innych niż wymienione wyżej organów Rzeczpospolitej Polskiej ………………………………............. 14
d) skierowanie wniosku o zawieszenie lub zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia lub
śledztwa ............................................................................................................................... 15
e) skierowanie wniosku o umorzenie:
– warunkowe ......................................................................................................................... 16
– na podstawie art. 324 k.p.k. (niepoczytalność) ........................................................................ 23
f) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania:
– z przyczyn wyłączających ściganie (bez stanu niepoczytalności) ................................................ 17
– wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa ............................. 18
– z powodu niewykrycia sprawcy ............................................................................................. 19
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu ....................................................................... 20
– z braku znamion przestępstwa ............................................................................................... 21

Do czasu trwania postępowania nie wlicza się okresu od daty wydania postanowienia o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania do daty wydania postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania oraz czasu trwania postępowania mediacyjnego. W razie połączenia spraw czas trwania postępowania liczy się od najwcześniejszej daty jego wszczęcia. Czas
trwania wyłączonego postępowania liczy się od daty wszczęcia postępowania pierwotnego tylko wówczas, gdy w wyłączonym zakresie były dokonywane czynności procesowe.
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– z braku znamion przestępstwa, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 lub 17 § 2 k.p.k., bez
wydania postanowienia o wszczęciu postępowania ..............................................................
22
– na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. z uwagi na niecelowość orzekania .........................................
25
– skierowanie wniosku o przejęcie ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw .....
41
10) "X. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu symboli cyfrowych przestępstw" – symbol cyfrowy czynu głównego;
11) "XI. Wartość zabezpieczenia w zł" – wartość mienia zabezpieczonego w złotych10;
12) "XII. Liczba czynów w sprawie" – liczbę czynów w sprawie, dla których wypełniono odrębne formularze
Stp-3, w tym także na wykryte po podjęciu lub wznowieniu postępowania;
13) "XIII. Koszty postępowania w zł" – wydatki faktyczne i ryczałtowe Policji lub innego organu prowadzącego
postępowanie w złotych, w przypadku Policji wykazane w formularzu Ms-58/1.
3. Formularz Stp-3
Na formularzu Stp-3 wpisuje się w polu oznaczonym jako:
1) "I. Symbol jednostki Policji (kończącej postępowanie), nr RSD" – symbol województwa i jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, kończącej postępowanie oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub
sądu rodzinnego);
2) "II. Data popełnienia przestępstwa" – datę popełnienia przestępstwa, przy czym w przypadku:
a) przestępstw popełnionych w warunkach określonych w art. 12 k.k. lub art. 652 k.k.s. (czyn ciągły) wpisuje się datę ostatniego zachowania, gdy czyn zabroniony polega na wielu działaniach, a datę pierwszego
zachowania, gdy czyn zabroniony polega na wielu zaniechaniach,
b) trudności w ustaleniu daty popełnienia czynu wpisuje się datę ujawnienia przestępstwa lub datę spisania
protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, albo datę wpływu zawiadomienia o przestępstwie do organu Policji lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania;
3) "III. Podstawa rejestracji" – symbol podstawy rejestracji:
a) wszczęcie postępowania pierwszy raz ........................................................................................ 1
b) umorzenie w trybie rejestrowym postępowania lub dochodzenia .................................................... 2
c) ujawnienie dodatkowego przestępstwa lub czynu karalnego w toku prowadzonego postępowania ...... 3
d) postępowanie dotyczące zbrodni wojennych i przeciwko Narodowi Polskiemu ................................. 4
e) podjęcie lub wznowienie umorzonego śledztwa lub dochodzenia albo postępowania o przestępstwo zgłoszone do statystyki jako niewykryte w:
– bieżącym roku i w tym samym roku wykryte ............................................................................ 5
– poprzednim roku kalendarzowym lub wcześniej, a wykryte w bieżącym roku kalendarzowym ............... 7
f) popełnienie czynu zabronionego przez nieletniego przed ukończeniem lat 13 .................................... 8
g) umorzenie na podstawie art. 324 k.p.k. (niepoczytalność) ............................................................. 9
4) "IV. Grupa strat" – symbol wysokości strat, wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści majątkowych
lub uszczuplenia należności publicznoprawnej11:
a) do 250 zł ................................................................................................................................ 1
b) 251 – 1.000 zł ........................................................................................................................ 2
c) 1.001 – 50.000 zł ................................................................................................................... 3
d) 50.001 – 100.000 zł ............................................................................................................... 4
e) 100.001 – 500.000 zł ............................................................................................................. 5
f) 500.001 – 1.000.000 zł ........................................................................................................... 6
g) powyżej 1.000.000 zł .............................................................................................................. 7
h) strat nie ustalono ..................................................................................................................... 9
i) strat nie było ............................................................................................................................ 0
10

Wypełnia się tylko wtedy, gdy prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu mienia i do czasu zakończenia postępowania przez Policję nie zostało ono uchylone; niedozwolone jest wpisywanie wartości tymczasowo zajętego mienia ruchomego lub wartości dowodów rzeczowych, w szczególności wartości mienia utraconego w wyniku przestępstwa zwróconego pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej do odbioru.
11
Wpisuje się symbol ustalony na podstawie faktycznych strat materialnych, wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści majątkowych lub wartości uszczuplenia należności publicznoprawnej. Symbol należy wpisywać również w przypadku przestępstwa wykrytego po podjęciu (w polu XVI sum nie wykazuje się). W przypadku przestępstw popełnionych w
formie usiłowania, pomocnictwa, podżegania oraz przygotowania albo w przypadku, gdy straty, nielegalny obrót, korzyść
majątkowa lub uszczuplenie należności publicznoprawnej nie są znamieniem przestępstwa, wpisuje się symbol "0". Niedozwolone jest wpisywanie wartości towarów podrobionych lub pirackich w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej wydanego na podstawie art. 57 § 3
ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny w przypadku przestępstw przeciwko prawom autorskim i pokrewnym,
własności przemysłowej i mieniu określonym w art. 278 § 2, 291 i 292 k.k. w zw. z art. 293 k.k.
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5) "V. Klasa miejscowości" – symbol miejscowości miejsca popełnienia czynu:
a) wieś .......................................................................................................................................
b) miasto o liczbie ludności:
– do 5.000 ..............................................................................................................................
– 5.001 – 10.000 ....................................................................................................................
– 10.001 – 20.000 ..................................................................................................................
– 20.001 – 50.000 ..................................................................................................................
– 50.001 – 100.000 ................................................................................................................
– 100.001 – 200.000 ..............................................................................................................
– 200.001 – 500.000 ..............................................................................................................
– ponad 500.000 .....................................................................................................................
c) na terytorium innego państwa ....................................................................................................
6) "VI. Podstawa wszczęcia" – symbol podstawy wszczęcia:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego ................................................................................................
b) zawiadomienie innej niż pokrzywdzony osoby ..............................................................................
c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej ...............................................
d) zawiadomienie organu kontroli ...................................................................................................
e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno–rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do
walki z terrorem kryminalnym ..................................................................................................
– do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej
i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ………………….…..................................
– dochodzeniowo–śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi …………………............
f) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń .....
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej .…..................................
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu
drogowym …………………………………………............................................................................
– dzielnicowych …………………………………………………………...…...............................................
– nieletnich i patologii, izby dziecka ………………………………..……….............................................
g) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej ..................
h) inny czyn ujawniony w toku postępowania ………………………...………….......................................
i) na podstawie materiałów operacyjnych służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno–rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu,
mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………………………..........
– do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej
i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ……….……………………………….....
– dochodzeniowo–śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ……………………….....
j) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń .....
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo–interwencyjnej .................................
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu
drogowym ………………………………………..…..........................................................................
– dzielnicowych …………………………………………………………...…...............................................
– nieletnich i patologii, izby dziecka ……………………………………...…............................................
o) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej ………..….......................................
p) na podstawie innych materiałów własnych Policji ………………………...…........................................
q) na podstawie danych uzyskanych z Internetu ………………………………….......................................
r) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:
– służby kryminalnej ………………………………………………………...…............................................
– służby prewencyjnej ……………………………………………………..…..............................................
– służby śledczej …………………………………………………………...…..............................................
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7) "VII. Sprawcy czynu" – symbol odnoszący się do informacji o sprawcach przestępstwa, jeżeli w czasie zawiadamiania o przestępstwie lub ujawnienia czynu w toku postępowania:
a) przynajmniej jeden ze sprawców był znany .................................................................................. 0
b) żaden ze sprawców nie był znany .............................................................................................. 1
8) "VIII. Przestępstwo popełniono" – symbol dotyczący sprawców przestępstwa lub czynu karalnego – jeżeli
przestępstwo popełniono:
a) indywidualnie przez osobę dorosłą .............................................................................................. 1
b) indywidualnie przez nieletniego .................................................................................................. 2
c) przez dwie osoby dorosłe .......................................................................................................... 3
d) przez dorosłego i nieletniego ...................................................................................................... 4
e) przez dwóch nieletnich ............................................................................................................. 5
f) w grupie 3-osobowej i większej z udziałem:
– tylko dorosłych ..................................................................................................................... 6
– nieletnich i dorosłych ............................................................................................................. 7
– tylko nieletnich ...................................................................................................................... 8
g) nie ustalono ............................................................................................................................ 9
9) "IX. Sprawcami przestępstwa byli" – symbol określający, czy sprawcami przestępstwa byli:
a) tylko obywatele polscy ............................................................................................................. 1
b) tylko cudzoziemcy lub bezpaństwowcy ....................................................................................... 4
c) wspólnie obywatele polscy i innych państw lub bezpaństwowcy .................................................... 5
d) nie ustalono ............................................................................................................................ 9
10) "X. Oględziny śledcze" – symbol dotyczący oględzin miejsca zdarzenia i śladów kryminalistycznych:
a) oględziny przeprowadzono i ujawniono ślady ............................................................................... 1
b) oględziny przeprowadzono i nie ujawniono śladów ....................................................................... 0
c) oględzin nie przeprowadzono ..................................................................................................... 9
11) "XI. Obiekt lub miejsce przestępstwa" – symbol gruntu, budynku, lokalu, obiektu inżynierii lądowej lub
wodnej albo środka transportu na obszarze, którego lub w którym popełniono przestępstwo:
a) budynki mieszkalne:
– budynek samodzielny (pawilon, willa, rezydencja) – do dwóch mieszkań ..................................... 01
– budynek wielorodzinny o trzech lub więcej mieszkaniach .......................................................... 02
– domek wypoczynkowy, dom letni .......................................................................................... 03
b) budynki zbiorowego zamieszkania lub zakwaterowania turystycznego:
– dom dziecka ........................................................................................................................ 04
– dom opieki społecznej, dom dla bezdomnych, noclegownia ....................................................... 05
– dom studencki ..................................................................................................................... 06
– dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, pensjonat, schronisko turystyczne, górskie, młodzieżowe .... 07
– hotel, motel, zajazd, gospoda................................................................................................. 08
– hotel pracowniczy................................................................................................................. 09
– internat lub bursa szkolna...................................................................................................... 10
– kemping, pole namiotowe...................................................................................................... 11
– zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich ................................... 12
c) budynki administracji publicznej i podobne:
– budynek administracji publicznej (np. urząd wojewódzki, miejski, gminny, ministerstwo, siedziba
sejmiku, siedziba naczelnego lub centralnego organu administracji państwowej, Sejm, Senat) ........ 13
– budynek organów ścigania – Policja, Straż Graniczna i inne, z wyłączeniem finansowych organów
dochodzenia ........................................................................................................................ 14
– budynek wymiaru sprawiedliwości – sąd, prokuratura, trybunał ................................................. 15
– obiekt administracji celnej lub skarbowej ................................................................................. 16
– przedstawicielstwo obcego państwa lub organizacji międzynarodowej ........................................ 17
– stowarzyszenie, partia polityczna, związek zawodowy, fundacja i podobne ................................. 18
d) budynki lub obiekty handlu, gastronomii i usług:
– apteka, punkt apteczny, hurtownia farmaceutyczna ................................................................. 19
– bank, filia banku, ajencja bankowa ......................................................................................... 20
– bankomat, trezor ................................................................................................................. 21
– centrum handlowe – supermarket, hipermarket, dom towarowy lub handlowy ............................. 22
– firma (agencja) reklamowa, detektywistyczna, nieruchomości, pośrednictwa pracy, biuro obrachunkowe, obsługa prawna i podobne .................................................................................... 23
– giełda towarowa, giełda samochodowa ................................................................................... 24
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– kantor wymiany walut .......................................................................................................... 25
– kiosk, stragan, „szczęka”, ruchomy punkt sprzedaży ................................................................ 26
– magazyn wyrobów gotowych, hurtownia skład celny ............................................................... 27
– obiekt świadczenia usług materialnych (np. szewc, fryzjer, naprawa urządzeń, obsługa samochodów) .. 28
– ośrodek gier (kasyno gry, salon gier na automatach, salon gry bingo pieniężne) ........................... 29
– restauracja, bar, pub, kawiarnia ............................................................................................. 30
– samodzielny sklep powszechny lub wyspecjalizowany, butik ..................................................... 31
– stacja paliw ........................................................................................................................ 32
– targowisko pod dachem, bazar, plac targowy, hala targowa ...................................................... 33
– urząd pocztowy, urząd telekomunikacyjny .............................................................................. 34
– zakład ubezpieczeniowy ........................................................................................................ 35
e) obiekty sportowe i rekreacyjno–wypoczynkowe:
– boisko lub budowla sportowa przeznaczona do uprawiania sportów na świeżym powietrzu ........... 36
– budynek kultury fizycznej zamknięty lub kryty (np. hala sportowa, basen, siłownia, lodowisko) ..... 37
– ogród działkowy, także domek na działce (altanka) ................................................................... 38
– ogród lub park publiczny, skwer, ogród botaniczny lub zoologiczny ............................................ 39
f) budynki szkól i nauki:
– przedszkole, żłobek .............................................................................................................. 40
– szkoła podstawowa, gimnazjum ............................................................................................. 41
– szkoła zawodowa lub średnia ................................................................................................ 42
– szkoła wyższa, placówka naukowo–badawcza, laboratorium badawcze ...................................... 43
g) budynki kultury:
– kino, teatr, opera, cyrk, sala koncertowa, amfiteatr, dom kultury ............................................... 44
– muzeum, galeria sztuki, antykwariat, skansen, wystawa, biblioteka czytelnia .............................. 45
h) budynki (obiekty) dworców i terminali oraz środki bezpośrednio związane z transportem osób i towarów:
– autobus, autokar ................................................................................................................. 46
– autostrada, droga ekspresowa lub inna droga .......................................................................... 47
– garaż ................................................................................................................................. 48
– dworzec autobusowy ........................................................................................................... 49
– dworzec kolejowy, przystanek kolejowy ................................................................................. 50
– lotnisko, terminal lotniczy ..................................................................................................... 51
– metro ................................................................................................................................. 52
– obszar kolejowy .................................................................................................................. 53
– parking samochodowy .......................................................................................................... 54
– parking przy centrum handlowym .......................................................................................... 55
– pociąg (wagon) towarowy .................................................................................................... 56
– pociąg (wagon) pasażerski .................................................................................................... 57
– przystanek komunikacji publicznej (z wyłączeniem metra i przystanku kolejowego) ....................... 58
– samochód osobowy ............................................................................................................. 59
– samochód ciężarowy ............................................................................................................ 60
– ścieżka dla pieszych, ścieżka rowerowa, ścieżka do jazdy konnej, inna ścieżka rekreacyjna, szlak
61
turystyczny .........................................................................................................................
– taksówka ............................................................................................................................ 62
– terminal portowy morski lub śródlądowy, port, przystań wodna ................................................. 63
– trolejbus, tramwaj ................................................................................................................ 64
– ulica ................................................................................................................................... 65
i) budynki (obiekty) szpitalne i zakładów opieki medycznej lub sanatoryjnej:
– szpital, klinika, sanatorium .................................................................................................... 66
– przychodnia, poradnia, gabinet lekarski, pogotowie ratunkowe .................................................. 67
j) budynki lub obiekty przemysłowe, produkcyjne, gospodarstw rolnych, przetwórstwa:
– budynek gospodarstwa rolnego (z wyłączeniem budynku mieszkalnego) .................................... 68
– elektrownia, ciepłownia, gazowania ....................................................................................... 69
– ferma drobiu, trzody chlewnej, bydła lub innych zwierząt ......................................................... 70
– oczyszczalnia ścieków lub wody, stacje pomp, filtrów lub ujęć wody ......................................... 71
– wysypisko śmieci, miejsce składowania odpadów, spalarnia odpadów, złomowisko ...................... 72
– zakład przetwórstwa rolno–spożywczego ............................................................................... 73
– zakład górniczy lub kopalnictwa ............................................................................................ 74
– zakład przetwórstwa chemicznego, rafineria ........................................................................... 75

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 18

-394-

Poz. 116

– zakład przemysłu ciężkiego (np. huta, walcownia, odlewnia) ..................................................... 76
k) rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne:
– linia elektroenergetyczna ....................................................................................................... 77
– linia telekomunikacyjna ......................................................................................................... 78
– rurociąg do transportu paliw .................................................................................................. 79
– sieć internetowa .................................................................................................................. 80
– sieć komputerowa inna ......................................................................................................... 81
l) budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych:
– cmentarz i obiekty z nim związane (dom pogrzebowy, krematorium) ........................................... 82
– kościół, kaplica, cerkiew, meczet, synagoga itp. ...................................................................... 83
m) miejsce, teren inne, niż wymienione w lit. a – l:
– komórka, piwnica, wózkownia, poddasze, strych, antresola, suterena ........................................ 84
– las ..................................................................................................................................... 85
– obiekt inżynierii wojskowej (fort, bunkier, strzelnica, poligon itp.) ............................................... 86
– pole uprawne, łąka, pastwisk ................................................................................................ 87
– teren budowy ...................................................................................................................... 88
– zbiornik wodny naturalny lub sztuczny, rzeka, plaża przy zbiorniku wodnym ............................... 89
– inny budynek, obiekt, pomieszczenie lub miejsce nie wymienione w katalogu .............................. 99
12) "XII. Przedmiot przestępstwa" - symbol głównego przedmiotu przestępstwa kradzieży, przywłaszczenia,
oszustwa, kradzieży z włamaniem, zniszczenia, fałszerstwa, kradzieży rozbójniczej, rozboju, wymuszenia
rozbójniczego, podatkowego, celnego, akcyzowego, korupcyjnego, narkotykowego oraz określonego w: art. 148
§ 2 pkt 1, art. 166 – 168, art. 171, art. 178a, art. 297, 298 i 306 k.k., art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, art. 174 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
art. 125 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej , ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 225, 226 i 230
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz w art. 47 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o pośrednictwie ubezpieczeniowym12:
a) artykuły lub przedmioty powszechnego użytku, paliwa, wyroby:
– akcesoria lub części zamienne motoryzacyjna (np. silnik samochodowy) ..................................... 01
– budowlany (np. drewniany, hydrauliczny, metalowy, grzejny, sanitarny) ..................................... 02
– biżuteria, wyrób jubilerski i podobny, zegar, zegarek ................................................................. 03
– energia elektryczna .............................................................................................................. 04
– kosmetyczny, chemii użytkowej, toaletowy ............................................................................. 05
– kultu religijnego nie będący zabytkiem .................................................................................... 06
– obuwniczy, skórzany, futrzarski i podobny .............................................................................. 07
– paliwo ciekłe, gazowe, stałe .................................................................................................. 08
– rolno – spożywczy ............................................................................................................... 09
– tekstylny, odzieżowy, włókienniczy i podobny ......................................................................... 10
– wyrób medyczny lub leczniczy .............................................................................................. 11
– wyrób tytoniowy ................................................................................................................. 12
– wyrób spirytusowy .............................................................................................................. 13
b) sprzęt i urządzenia powszechnego użytku:
– gospodarstwa domowego (AGD) ........................................................................................... 14
– RTV, fotograficzny, optyczny, muzyczny ................................................................................ 15
– sprzęt sportowy .................................................................................................................. 16
– telefon komórkowy .............................................................................................................. 17
– urządzenie lub maszyna biurowa (np. sprzęt komputerowy, drukarka, kopiarki, faks) .................... 18
c) środki transportu:
– autobus, autokar ................................................................................................................. 19
– ciągnik rolniczy, samojezdna maszyna rolnicza ......................................................................... 20
– motocykl, motorower, motorynka, skuter ................................................................................ 21
– przyczepa, naczepa, także specjalna i rolnicza ......................................................................... 22
– rower, riksza ....................................................................................................................... 23
– samochód osobowy ............................................................................................................. 24
– samochód ciężarowy bez towaru, ciągnik samochodowy .......................................................... 25
12

Jeżeli w jednym przestępstwie występuje kilka przedmiotów przestępstwa, należy wybrać i wpisać symbol przedmiotu
o największej wartości lub przedmiotu w największej ilości (liczbie).
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– samochód ciężarowy z towarem ............................................................................................
– samochód specjalny .............................................................................................................
– statek wodny ......................................................................................................................
– statek powietrzny ................................................................................................................
– tabor szynowy kolejowy, pociąg metra, tramwaj, trolejbus ........................................................
d) dokumenty lub ich blankiety:
– akt notarialny ......................................................................................................................
– dokument identyfikacyjny zarejestrowanego zwierzęcia (paszport), świadectwo rodowodowe zwierzęcia hodowlanego .............................................................................................................
– dokument lub przedmiot związany z rejestracją pojazdu (pozwolenie czasowe, pozwolenie czasowe
badawcze, nalepka kontrolna, zalegalizowana tablica rejestracyjna, znak legalizacyjny) .................
– dokument poświadczający nabyte kwalifikacje i umiejętności (np. prawo jazdy, licencja) ...............
– dokument stanowiący dowód odprawy celnej ..........................................................................
– dokument związany z działalnością gospodarczą ( np. faktura, rachunek, umowa cywilno prawna) ......
– dowód osobisty, inny dokument stwierdzający tożsamość ........................................................
– karta pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu ............................................................................
– książeczka oszczędnościowa, bon lokacyjny, bon oszczędnościowy ...........................................
– legitymacja służbowa, legitymacja szkolna i studencka, książeczka wojskowa .............................
– los loteryjny, inny dowód udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym .................................
– recepta ...............................................................................................................................
– paszport, karta pobytu cudzoziemca, inny dokument podróży ....................................................
– pieczęć, stempel, plomba, znak probierczy, inny znak urzędowy ................................................
– polisa ubezpieczeniowa, inny dokument związany z działalnością ubezpieczeniową ......................
– świadectwo, certyfikat (np. sanitarne, weterynaryjne, fitosanitarne, jakości) ...............................
– świadectwo, dyplom, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, indeks, inny druk szkolny ...............
– tradycyjny lub elektroniczny bilet komunikacyjny, bilet wstępu ..................................................
– zaświadczenie lub inny dokument wydawany przez pracownika służby zdrowia ...........................
– zaświadczenie o wyniku badania technicznego pojazdu lub innego urządzenia .............................
– znak wartościowy (np. znaczek pocztowy, znak opłaty skarbowej, innej opłaty publicznej) ............
e) pieniądze, inne środki płatnicze, papiery wartościowe:
– akcja, obligacja, czek, weksel, papier wartościowy inny ...........................................................
– karta systemu płatniczego wydawana przez bank lub inny podmiot (np. płatnicza, kredytowa) .......
– monety i banknoty polskie ....................................................................................................
– monety i banknoty euro ........................................................................................................
– monety i banknoty dolary amerykańskie .................................................................................
– monety i banknoty inne ........................................................................................................
– środek płatniczy inny ............................................................................................................
f) środki finansowe:
– dotacja lub subwencja krajowa ..............................................................................................
– dotacja lub subwencja z Unii Europejskiej ................................................................................
– kredyt lub pożyczka krajowa .................................................................................................
– należność za towar, dostawę, usługę .....................................................................................
– podatek inny lub opłata lokalna ..............................................................................................
– podatek VAT .......................................................................................................................
– pożyczka, kredyt z Unii Europejskiej .......................................................................................
– środek funduszu krajowego ...................................................................................................
– środek funduszu strukturalnego Unii Europejskiej, środek Funduszu Spójności .............................
– świadczenie z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego .............................................................
– świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie ..........................................................................
– świadczenie z umowy ubezpieczenia majątkowego ..................................................................
– świadczenie z umowy ubezpieczenia innej ...............................................................................
– świadczenie z ubezpieczenia społecznego (np. emerytalne, rentowe, chorobowe, z tytułu bezrobocia), zasiłek (np. rodzinny, wychowawczy, pogrzebowy) ...........................................................
– wynagrodzenie za pracę .......................................................................................................
– zamówienie publiczne ...........................................................................................................
g) środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory i podobne:
– amfetamina .........................................................................................................................
– ekstazy (tabletki) .................................................................................................................

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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– heroina ................................................................................................................................ 77
– kokaina, crack ....................................................................................................................... 78
– LSD ..................................................................................................................................... 79
– marihuana lub haszysz ........................................................................................................... 80
– polska heroina ....................................................................................................................... 81
– substancja psychotropowa lub środek odurzający ...................................................................... 82
– zakazany środek dopingujący .................................................................................................. 83
h) zabytki ruchome:
– dzieło sztuki plastycznej, rzemiosła artystycznego lub sztuki użytkowej ........................................ 84
– pamiątka historyczna (np. militaria, sztandar, pieczęć, odznaka, medal, order) numizmat, przedmiot
upamiętniający wydarzenie historyczne albo działalność osobistości lub instytucji .......................... 85
– wytwór techniki (np. urządzenie, środek transportu, maszyna, narzędzie), materiał biblioteczny, instrument muzyczny ............................................................................................................... 86
wytwór sztuki ludowej i rękodzieła, inny obiekt etnograficzny ..................................................... 87
i) zwierzęta i rośliny:
– roślina chroniona ................................................................................................................... 88
– zwierzę egzotyczne ............................................................................................................... 89
– zwierzę hodowlane, rasowe .................................................................................................... 90
– zwierzę krajowe dzikie, w tym łowne ....................................................................................... 91
j) przedmioty przestępstwa inne, niż wymienione w lit. a – i:
– broń, amunicja .................................................................................
92
– materiał niebezpieczny (np. trucizna), materiał radioaktywny lub podobny ..................................... 93
– przesyłka pocztowa, kurierska ................................................................................................. 94
– substancja lub przyrząd wybuchowy ........................................................................................ 95
– urządzenie lub jego element wykonany z metali kolorowych ........................................................ 96
– urządzenie umożliwiające dostęp do usług lub towarów (np. dekoder, karta telefoniczna, karta telefonii komórkowej, karta kontroli dostępu i inne karty systemów niepłatniczych) ............................. 97
– wyrób hutniczy ..................................................................................................................... 98
– inny przedmiot przestępstwa niewymieniony w katalogu ............................................................ 99
13) "XIII. Liczba pokrzywdzonych małoletnich" - liczbę ustalonych pokrzywdzonych małoletnich przy przestępstwach określonych w art. k.k. 148, 151, 155-162, 189-191 § 1, 197-200, 202 § 2-3, 203, 204 § 3-4,
207-208, 210, 211, 216, 217, 247, 252, 278, 280-282, 284, 286, art. 45 § 2 i 46 § 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
14) "XIV. Stwierdzono użycie broni" – symbol broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego przedmiotu lub
urządzenia przy użyciu, których dokonano przestępstwa:
a) broń palna (bojowa i myśliwska sportowa, alarmowa i sygnałowa) ................................................... 1
b) broń gazowa ............................................................................................................................. 2
c) broń pneumatyczna .................................................................................................................... 7
d) inna broń (broń cięciwowa, paralizator) ......................................................................................... 3
e) miotacz gazu obezwładniającego .................................................................................................. 5
f) materiał wybuchowy .................................................................................................................. 6
g) niebezpieczny przedmiot, urządzenie (ukryte ostrze, kastet, nunczako, pałka, imitacja kija bejsbolowego) .... 8
h) nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia, urządzenia lub nie ustalono użycia ... 9
i) pies lub inne zwierzę ................................................................................................................... 0
15) "XV. Rodzaj zabezpieczenia obiektu" – symbol rodzaju zabezpieczenia obiektu kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju:
a) zabezpieczenie techniczne standardowe ........................................................................................ 1
b) zabezpieczenie techniczne specjalne ............................................................................................. 2
c) zabezpieczenie elektroniczne ....................................................................................................... 3
d) zabezpieczenie systemem elektronicznym z udziałem zabezpieczenia osobowego ............................... 4
e) zabezpieczenie systemem elektronicznym z udziałem Policji ............................................................. 5
f) ochrona przez specjalne uzbrojone formacje ochronne lub wewnętrzne służby ochronne (w rozumieniu
ustawy o ochronie osób i mienia) ……. ........................................................................................ 6
g) doraźna pomoc społeczna ..........................................................................................................
8
h) brak zabezpieczenia technicznego i osobowego ............................................................................. 0
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16) "XVI. Suma strat w zł" – sumę strat materialnych, wysokość nielegalnego obrotu, wartość korzyści majątkowych lub wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej w złotych, stosując następujące zasady:
a) przez straty rozumieć należy spowodowany bezpośrednio przestępstwem uszczerbek w mieniu, w szczególności poprzez jego zabór, uszkodzenie, zniszczenie lub wyrządzenie w nim szkody,
b) straty należy wykazywać tylko przy przestępstwach dokonanych,
c) pole wypełnia się do kwalifikacji prawnych oznaczonych w katalogu symboli cyfrowych przestępstw literami "S", "O", "Ł" i "U",
d) w przypadku przestępstw wykrytych po podjęciu, strat nie wykazuje się, mimo wpisania symbolu grupy strat;
17) "XVII. Wartości odzyskane w zł" – wartość mienia odzyskanego w złotych, przy czym:
a) pole wypełnia się również w przypadku przestępstw wykrytych po podjęciu, jeśli wartość mienia nie była
wykazana przy umorzeniu,
b) w przypadku przestępstw przeciwko prawom autorskim i pokrewnym, własności przemysłowej i mieniu określonym w art. 278 § 2, 291 i 292 k.k. w zw. z art. 293 k.k. niedozwolone jest wpisywanie wartości towarów
podrobionych lub pirackich w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego środki uniemożliwiające dopuszczanie do swobodnego obrotu, wywozu, powrotnego wywozu
lub poddawania procedurze zawieszającej towarów podrabianych i towarów pirackich;
18) "XVIII. Liczba wypełnionych pozycji" – symbol statystyczny pozycji ostatniego wypełnionego wiersza
w części formularza dotyczącej podejrzanych;
19) "XIX. Symbol kwalifikacji prawnej"13 – odpowiedni symbol cyfrowy czynu głównego z katalogu symboli
cyfrowych przestępstw;
20) "XX. Forma popełnienia przestępstwa"11 – symbol formy popełnienia przestępstwa lub czynu karalnego:
a) dokonanie .............................................................................................................................. 1
b) usiłowanie .............................................................................................................................. 3
c) przygotowanie ........................................................................................................................ 4
d) podżeganie ............................................................................................................................. 5
e) sprawstwo kierownicze lub polecające ....................................................................................... 6
f) pomocnictwo .......................................................................................................................... 7
21) "XXI. Wynik postępowania"11 – symbol sposobu zakończenia postępowania:
a) skierowanie wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia .......................................... 0
b) skierowanie wniosku o zastosowanie ustawy o amnestii .............................................................. 1
c) przekazanie do finansowych organów postępowania przygotowawczego w związku z wnioskiem
sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ........................................... 2
d) przekazanie do innych organów ................................................................................................ 4
e) skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie ............................................................................ 5
f) umorzenie z przyczyn wyłączających ściganie ............................................................................. 6
g) umorzenie na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. z uwagi na niecelowość orzekania ................................
3
h) umorzenie wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa ................. 7
i) umorzenie z powodu niewykrycia sprawców ............................................................................... 8
j) przekazanie materiałów sędziemu rodzinnemu bezpośrednio lub poprzez prokuratora ......................... 9
22) "XXII. Informacja o zatrzymaniu"14 – symbol informacji o zatrzymaniu w toku postępowania:
a) osoby dorosłe:
– zatrzymany i zwolniony przed upływem 48 godzin ...................................................................... 1
– zatrzymany i zwolniony po przekazaniu do dyspozycji sądu .......................................................... 7
– zatrzymany i tymczasowo aresztowany, lecz środek uchylono w toku postępowania ...................... 3
– zatrzymany i tymczasowo aresztowany i środek był stosowany w czasie zakończenia postępowania ...... 4
b) nieletni:
– zatrzymany w policyjnej izbie dziecka ....................................................................................... 5
– zatrzymany i umieszczony w schronisku dla nieletnich ................................................................ 6
23) "XXIII. Środki zapobiegawcze"12 – symbol zastosowanych nieizolacyjnych środków zapobiegawczych lub
środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich, przy czym jeżeli w toku postępowania wobec podejrzanego lub nieletniego zastosowano w różnym czasie kilka środków, wpisuje się
13

Pola XIX-XXI służą do wpisywania informacji o podejrzanych, którzy popełnili przestępstwo zgłoszone formularzem Stp-3.
Pozycja "00" przeznaczona jest na rejestrację przestępstw niewykrytych lub kolejnych przestępstw popełnionych przez
uprzednio zarejestrowanego podejrzanego. Pozycja "01" i następne służą do rejestracji podejrzanych o popełnienie zgłoszonego przestępstwa.
14
Pola XXII-XXXII wypełnia się w odniesieniu do każdego podejrzanego lub nieletniego tylko raz przy jego czynie głównym.
Przy przestępstwach niewykrytych lub przy kolejnych czynach uprzednio zarejestrowanego podejrzanego lub nieletniego
pól tych nie wypełnia się.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 18

-398-

Poz. 116

ten, który został zastosowany jako ostatni; w przypadku, gdy równocześnie zostały zastosowane różne
środki wpisuje się ten środek, który w systematyce kodeksu postępowania karnego lub ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich występuje wcześniej:
a) dozór Policji ......................................................................................……................................ 1
b) zakaz opuszczania kraju ........................................................................................................... 2
c) poręczenie majątkowe ............................................................................................................. 3
d) poręczenie społeczne lub osoby godnej zaufania .......................................................................... 5
e) zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu .......................................... 7
f) umieszczenie w placówce oświatowo-wychowawczej .................................................................. 8
g) nadzór kuratora ....................................................................................................................... 9
24) "XXIV. Płeć"12 – symbol płci podejrzanego lub nieletniego:
a) męska .................................................................................................................................... 1
b) żeńska ................................................................................................................................... 2
25) "XXV. Wiek"12 – wiek podejrzanego lub nieletniego (liczbę ukończonych lat w czasie popełnienia czynu
zabronionego);
26) "XXVI. Sposób ustalenia"12 – symbol sposobu ustalenia podejrzanego lub nieletniego; w przypadku sprawy
wieloczynowej, jeżeli połączono postępowania z uwagi na łączność podmiotową, rejestruje się sposób
ustalenia dot. czynu głównego:
a) dobrowolne zgłoszenie się sprawcy (samooskarżenie) ………………………….................................... 0
b) wskazany przy zawiadamianiu lub ujęty na gorącym uczynku przez obywatela ................................ 1
c) wskazany lub zatrzymany przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (w rozumieniu ustawy
o ochronie osób i mienia) ......................................................................................................... 2
d) ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno–rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu,
mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………............................ A
– do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej
i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych …………………………..................... B
– dochodzeniowo–śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ……………………........ C
e) ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ... D
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej …………………................ E
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu
drogowym ……………………………………………....................................................................... F
– dzielnicowych ……………………………………………………………................................................. G
– nieletnich i patologii, izby dziecka …………………………………………........................................... H
f) ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej ………….......
I
g) w wyniku postępowania .......................................................................................................... 4
h) na podstawie materiałów operacyjnych służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno–rozpoznawczej, do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu,
mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do walki z terrorem kryminalnym …………………………………………………............................ J
– do walki z przestępczością gospodarczą, podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej
i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ………………………….................... K
– dochodzeniowo–śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ………………………..... L
i) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ....... M
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej …………....................
N
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu
drogowym ………………………………………..……..................................................................... O
– dzielnicowych ……………………………………………………………...…........................................... P
– nieletnich i patologii, izby dziecka ……………………………………….............................................. R
j) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej ………………................................... S
k) innych materiałów własnych Policji ……………………………………………......................................... 7
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l) typowania w KSIP ………………………………………………………………........................................... 8
m) na podstawie danych systemu AFIS ………………………………………….......................................... 6
n) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:
– służby kryminalnej ................................................................................................................ T
– służby prewencyjnej .............................................................................................................. U
– służby śledczej ..................................................................................................................... W
27) "XXVII. Praca – nauka"12 – symbol dotyczący pracy lub nauki podejrzanego albo nieletniego:
a) uczeń .................................................................................................................................... 1
b) student .................................................................................................................................. 6
c) pracujący (stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa o pracę nakładczą, właściciel,
współwłaściciel podmiotu gospodarczego, członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, wolny zawód)
2
d) pracujący w gospodarstwie rolnym własnym lub osoby najbliższej ................................................. 7
e) pracujący – pomagający w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej ................................... 8
f) nielegalnie zatrudniony lub prowadzący nielegalną działalność zarobkową ….................................... 9
g) rencista, emeryt ...................................................................................................................... 3
h) bezrobotny ............................................................................................................................. 5
i) niepracujący i nieposzukujący pracy ........................................................................................... 4
28) "XXVIII. Karalność sądowa"12 – symbol dotyczący karalności sądowej:
a) uprzednio nie karany ................................................................................................................ 1
b) karany uprzednio za przestępstwa podobne ................................................................................ 2
c) karany uprzednio za inne przestępstwa ...................................................................................... 3
d) brak odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego ........................................................................... 5
29) "XXIX. Stan świadomości"12 – symbol dotyczący stanu świadomości podejrzanego lub nieletniego w czasie
popełnienia przestępstwa15:
a) trzeźwy .................................................................................................................................. 1
b) nietrzeźwy ............................................................................................................................. 2
c) nieustalony ............................................................................................................................. 4
d) pod wpływem środka odurzającego lub substancji psychotropowej ………….................................... 5
e) trzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego ................................................................... 6
f) nietrzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego ............................................................... 7
g) nieustalony, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego .............................................................. 8
30) "XXX. Teren zamieszkania"12 – symbol miejsca zamieszkania podejrzanego lub nieletniego w czasie popełnienia przestępstwa względem miejsca popełnienia przestępstwa:
a) teren posterunku, komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji ........................ 2
b) teren sąsiedniej komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji ........................................................ 3
c) teren innej jednostki tego samego województwa ......................................................................... 4
d) teren innego województwa ....................................................................................................... 5
e) nie ma stałego miejsca zamieszkania .......................................................................................... 7
f) za granicą ............................................................................................................................... 8
31) "XXXI. Sprawcą była osoba"12 – symbol wskazujący czy sprawcą była osoba:
a) korzystająca z przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności .............................................. 1
b) w czasie okresowego zwolnienia z zakładu karnego (również przepustki) …..................................... 2
c) po uchyleniu tymczasowego aresztowania a przed zakończeniem sprawy ….................................... 3
d) podczas ucieczki z miejsca izolacji ............................................................................................. 4
e) w okresie oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania kary pozbawienia wolności ............................. 5

32) "XXXII. Zajmowane stanowisko"12 – symbol stanowiska podejrzanego16, nieletniego lub obywatelstwa
cudzoziemca17:
15

Wypełnia się dla przestępstw określonych w art. 148, 151-159, 189-193, 197-199, 207, 216-217, 222-228, 278-282,
288-289 oraz w rozdziale XX i XXI k.k. Stan świadomości określa się na podstawie informacji udokumentowanych w aktach postępowania (np. wynik badania, dowód z opinii biegłego, treść zeznań lub wyjaśnień).
16
Pole wypełnia się w odniesieniu do wszystkich przestępstw określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie handlowym oraz w ustawach szczególnych. W przypadku, gdy podejrzany lub nieletni uczy się, studiuje,
jest rencistą lub emerytem albo jest bezrobotnym lub niepracującym i nieposzukującym pracy, pola nie wypełnia się.
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a) właściciel (współwłaściciel) podmiotu gospodarczego .................................................................
b) dyrektor, prezes (równorzędny) podmiotu gospodarczego, instytucji, organizacji i ich zastępcy ........
c) kierownik wewnętrznej komórki organizacyjnej podmiotu gospodarczego, instytucji, organizacji .......
d) pracownik biurowy podmiotu gospodarczego, instytucji, organizacji .............................................
e) pracownik produkcyjny (robotnik) ............................................................................................
f) pracownik ochrony .................................................................................................................
g) pracownik administracji państwowej ........................................................................................
h) pracownik administracji samorządowej .....................................................................................
i) wykonujący wolny zawód .......................................................................................................
j) udziałowiec spółki ..................................................................................................................
k) pracownik transportu .............................................................................................................
I) pośrednik, akwizytor ..............................................................................................................
m) makler, inny pracownik giełdy ................................................................................................
n) pracownik księgowości .........................................................................................................
o) pracownik banku ..................................................................................................................
p) funkcjonariusz Policji .............................................................................................................
q) funkcjonariusz straży granicznej .............................................................................................
r) funkcjonariusz urzędu celnego ................................................................................................
s) funkcjonariusz Służby Więziennej ............................................................................................
t) pracownik wymiaru sprawiedliwości ........................................................................................
u) strażnik służb gminnych ........................................................................................................
v) pracownik kontroli państwowej ..............................................................................................
w) pracownik urzędu skarbowego ..............................................................................................
x) pracownik służby zdrowia ......................................................................................................
y) główny księgowy ..................................................................................................................
z) urzędnik służby cywilnej.........................................................................................................
za) członek zarządu lub rady nadzorczej podmiotu gospodarczego …………….….................................
zb) syndyk, likwidator lub zarządca w postępowaniu upadłościowym ……….……................................
zc) inny pracownik …………………………………………………………….…............................................
zd) funkcjonariusz lub urzędnik unijny albo organizacji międzynarodowej …….....................................
ze) cudzoziemcy będący obywatelami następujących państw:
– Albania .............................................................................................................................
– Argentyna .........................................................................................................................
– Armenia ............................................................................................................................
– Australia ...........................................................................................................................
– Austria .............................................................................................................................
– Bangladesz ........................................................................................................................
– Belgia................................................................................................................................
– Białoruś ............................................................................................................................
– Bośnia i Hercegowina .........................................................................................................
– Brazylia .............................................................................................................................
– Bułgaria ............................................................................................................................
– Chiny ...............................................................................................................................
– Chorwacja ........................................................................................................................
– Czechy .............................................................................................................................
– Dania ...............................................................................................................................
– Estonia .............................................................................................................................
– Finlandia ...........................................................................................................................
– Francja .............................................................................................................................
– Grecja ..............................................................................................................................
– Gruzja ..............................................................................................................................
– Holandia ...........................................................................................................................
– Irak ..................................................................................................................................
– Irlandia .............................................................................................................................
– Izrael ................................................................................................................................
17

01
02
03
04
05
06
07
09
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
00
29
78
79
80
30
31
81
63
56
68
82
32
83
69
33
34
60
35
36
37
61
64
38
70
84

W przypadku popełnienia przestępstwa przez cudzoziemca, bez względu na kwalifikację prawną, należy w polu XXXII
zamiast zajmowanego stanowiska wpisać jego obywatelstwo, kierując się przy ustaleniu obywatelstwa przepisami ustawy
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (art. 2 i 3).

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 18

-401-

Poz. 116

– Japonia ............................................................................................................................ 71
– Jugosławia ........................................................................................................................ 39
– Kanada ............................................................................................................................. 85
– Kazachstan ....................................................................................................................... 62
– Kolumbia .......................................................................................................................... 86
– Korea ............................................................................................................................... 72
– Liban ................................................................................................................................ 40
– Libia ................................................................................................................................. 41
– Litwa ................................................................................................................................ 57
– Łotwa ............................................................................................................................... 58
– Meksyk ............................................................................................................................. 87
– Mołdawia .......................................................................................................................... 73
– Mongolia ........................................................................................................................... 74
– Niemcy ............................................................................................................................. 44
– Norwegia .......................................................................................................................... 42
– Pakistan ............................................................................................................................ 88
– Palestyna .......................................................................................................................... 75
– Rosja ................................................................................................................................ 50
– Rumunia ........................................................................................................................... 45
– Serbia ............................................................................................................................... 76
– Słowacja ........................................................................................................................... 43
– Słowenia ........................................................................................................................... 77
– Sri Lanka .......................................................................................................................... 89
– Stany Zjednoczone Ameryki ................................................................................................ 90
– Szwajcaria ........................................................................................................................ 65
– Szwecja ............................................................................................................................ 46
– Turcja ............................................................................................................................... 47
– Ukraina ............................................................................................................................. 59
– Węgry .............................................................................................................................. 48
– Wielka Brytania .................................................................................................................. 66
– Wietnam ........................................................................................................................... 67
– Włochy ............................................................................................................................. 49
– pozostałych państw Europy ................................................................................................. 51
– pozostałych państw Afryki .................................................................................................. 52
– pozostałych państw Ameryki Południowej i Środkowej ............................................................ 53
– pozostałych państw Azji, Australii i Oceanii ........................................................................... 54
– bezpaństwowiec ................................................................................................................ 55
33) "XXXIII. Liczba pokrzywdzonych" – liczbę ustalonych pokrzywdzonych, przy czym w pozycjach 1-3 można
wpisać informacje o liczbie pokrzywdzonych cudzoziemców podając maksymalnie 3 narodowości według
symboli określonych w polu XXXII formularza.
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Załącznik nr 2

KATALOG SYMBOLI CYFROWYCH PRZESTĘPSTW
CZĘŚĆ A
PRZESTĘPSTWA Z KODEKSU KARNEGO
1. Rozdział XVI – Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne:
1) art. 117 § 1–2
2) art. 117 § 3
3) art. 118 § 1 i 3
4) art. 118 § 2–3
5) art. 119 § 1–2
6) art. 120
7) art. 121 § 1–2
8) art. 122 § 1–2
9) art. 123 § 1–2
10) art. 124
11) art. 125 § 1–2
12) art.126 § 1–2

wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej lub
czynienie przygotowań do niej .................................................................
901 90
publiczne nawoływanie do wszczynania wojny napastniczej .........................
902 90
niszczenie grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych ............................
903 90
stwarzanie niegodnych warunków życia w celu biologicznego wyniszczenia
grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych ...........................................
904 90
przemoc lub groźba bezprawna wobec grupy lub osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, wyznaniowej, rasowej .....................................
905 90
stosowanie środków masowej zagłady ......................................................
906 90
nielegalny obrót środkami masowej zagłady ...............................................
907 90
stosowanie w czasie działań zbrojnych zakazanych przez prawo międzynarodowe sposobów i środków walki ..............................................................
908 90
zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób bezbronnych w czasie działań wojennych .......................................................
909 90
zmuszanie do służby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych ...........................
910 90
niszczenie, uszkodzenie lub zabór dzieł kultury przez okupanta ..................... 911 90 S
nielegalne używanie w czasie działań zbrojnych znaków chronionych przez
prawo międzynarodowe ..........................................................................
912 90

2. Rozdział XVII – Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.
art.

127
128
129
130
132
133
134
135
136

§ 1–2
§ 1–3
§ 1–4

§ 1–2
§ 1–4

10) art. 137 § 1
11) art. 137 § 2

zamach na niepodległość, ustrój RP ..........................................................
zamach na konstytucyjny organ RP ..........................................................
działanie na szkodę RP w stosunkach z rządem obcego państwa ..................
szpiegostwo ..........................................................................................
wprowadzenie w błąd polskiego organu państwowego przez agenta RP ........
publiczna zniewaga narodu i państwa RP ...................................................
zamach na życie Prezydenta RP ...............................................................
czynna napaść na Prezydenta RP lub zniewaga ..........................................
czynna napaść lub zniewaga przedstawiciela obcego państwa korzystającego
z immunitetu .........................................................................................
znieważenie, uszkodzenie godła, sztandaru lub innego polskiego znaku państwowego .............................................................................................
znieważenie lub uszkodzenie godła, flagi lub bandery państwa obcego na
terenie RP .............................................................................................

913
914
915
916
917
918
919
920

90
90
90
90
90
90
90
90

921 90
922 90
923 90

3. Rozdział XVIII – Przestępstwa przeciwko obronności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

art.
art.
art.
art.
art.
art.

140
141
142
143
144
145

§
§
§
§
§
§

1–3
1–2
1–2
1–3
1–3
1–3

zamach terrorystyczny na jednostkę Sił Zbrojnych RP .................................
służba wojskowa w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej ..............
nielegalny zaciąg do służby wojskowej w obcym wojsku lub organizacji wojskowej
uchylanie się od obowiązku służby wojskowej ............................................
nie zgłoszenie się do pełnienia czynnej służby wojskowej .............................
odmowa pełnienia zastępczej służby wojskowej .........................................

924
925
926
927
928
929

90
90
90
90
90
90
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4. Rozdział XIX – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
1) art. 148 § 1

2) art. 148 § 2

3) art. 148 § 3
4) art. 148 § 4
5) art. 149
6) art. 150
7) art. 151
8) art. 152 § 1–2
9) art. 152 § 3
10) art. 153 § 1
11) art. 153 § 2
12) art. 154 § 1–2
13) art. 155:
14) art. 156 § 1:
15) art. 156 § 2:

16) art. 156 § 3
17) art. 157 § 1
18) art. 157 § 2:
19) art. 157 § 3:
20) art. 157a § 1
21) art. 158 § 1
22)
23)
24)
25)

art.
art.
art.
art.

158 § 2
158 § 3
159
160 § 1 i

zabójstwo
a) motyw rabunkowy .............................................................................. 001 01 S
b) motyw seksualny ...............................................................................
002 02
c) na zlecenie .........................................................................................
003 03
d) na tle nieporozumień rodzinnych ...........................................................
004 04
e) motyw nieustalony .............................................................................
005 05
f) z powodu porachunków przestępczych...................................................
006 06
g) tło, motyw inny...................................................................................
007 06
zabójstwo kwalifikowane:
a) motyw rabunkowy .............................................................................. 010 01 S
b) motyw seksualny ...............................................................................
012 02
c) na zlecenie .........................................................................................
013 03
d) na tle nieporozumień rodzinnych..... ......................................................
014 04
e) motyw nieustalony .............................................................................
015 05
f) z powodu porachunków przestępczych .................................................
016 06
g) tło, motyw inny ..................................................................................
017 06
zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby lub przez skazanego za
zabójstwo .............................................................................................
018 06
zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia .............................................
022 06
dzieciobójstwo .......................................................................................
023 07
eutanazja ..............................................................................................
090 90
namowa lub pomoc do samobójstwa ........................................................
091 90
przerwanie ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, lecz wbrew przepisom ..............
030 08
uszkodzenie dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia .................
031 08
przerwanie ciąży na skutek przemocy wobec kobiety ciężarnej groźbą bezprawną lub podstępem ............................................................................
032 08
uszkodzenie na skutek przemocy dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego
życia ....................................................................................................
033 08
spowodowanie śmierci kobiety ciężarnej na skutek przerwania ciąży .............
034 08

a) nieumyślne spowodowanie śmierci .......................................................
b) nieumyślne spowodowanie śmierci – wypadek przy pracy .......................
a) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa ....
b) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa
– wypadek przy pracy .........................................................................
a) nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego
kalectwa ............................................................................................
b) nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego
kalectwa – wypadek przy pracy ............................................................
śmierć na skutek spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ...............
spowodowanie innego naruszenia czynności organizmu ...............................
a) naruszenie czynności organizmu do 7 dni ...............................................
b) naruszenie czynności organizmu do 7 dni – wypadek przy pracy ...............
a) nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu .....................
b) nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu – wypadek przy pracy
uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia dziecka poczętego .....
udział w bójce lub pobiciu z narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ............................................
udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu .......
udział w bójce lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym ....................................
udział w bójce lub pobiciu przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego przedmiotu .
3 narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ruchu:
a) lądowym (drogowym) .........................................................................
b) powietrznym ......................................................................................
c) wodnym ............................................................................................
d) inne okoliczności ................................................................................

092 90
822 75
040 10
823 75
041 11
824 75
042
043
044
825
045
826
035

12
13
14
75
15
75
08

050
051
052
053

20
21
22
23

801
829
835
841

71
90
90
90
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26)
27)
28)
29)

art.
art.
art.
art.
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160 § 2 i 3 pozostawienie w niebezpieczeństwie utraty życia albo uszczerbku na zdrowiu
161 § 1
narażenie na zarażenie wirusem HIV .........................................................
161 § 2
narażenie na chorobę weneryczną lub inną zagrażającą życiu .......................
162
nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie ..............................................
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093
094
095
096

90
90
90
90

5. Rozdział XX – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu:
1) art. 163 § 1

2) art.163 § 2

3) art. 163 § 3

4) art. 163 § 4

5) art. 164 § 1–2
6) art. 165 § 1–4
7) art. 166 § 1–3
8) art. 167 § 1–2
9) art. 170
10) art. 171 § 1–3
11) art. 172

sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci:
a) pożaru ...............................................................................................
b) inne ..................................................................................................
nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci:
a) pożaru ...............................................................................................
b) inne ..................................................................................................
spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia
w postaci:
a) pożaru ...............................................................................................
b) inne ..................................................................................................
spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieumyślnego sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa w postaci:
a) pożaru ...............................................................................................
b) inne ..................................................................................................
sprowadzenie bezpośredniego powszechnego niebezpieczeństwa dla życia,
zdrowia lub mienia .................................................................................
sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa epidemii, zarazy oraz uszkodzeń urządzeń użyteczności publicznej ......................................................
porwanie statku wodnego lub powietrznego ..............................................
nielegalne umieszczanie na statku wodnym lub powietrznym urządzeń lub
substancji zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia znacznej wartości ....
uzbrojenie lub przysposabianie statku morskiego do dokonania rabunku .........
wyrób, gromadzenie, posiadanie lub obrót materiałami wybuchowymi bez
wymaganego zezwolenia .........................................................................
przeszkadzanie akcji ratowniczej ..............................................................

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

811 73 S
848 90 S
813 72
849 90
850 90 S
851 90
852 90 S
853 90 S
855 90
856 90
857 90

6. Rozdział XXI – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
1) art. 173 § 1 i 3

2) art. 173 § 2 i 4

3) art. 174 § 1–2

sprowadzenie katastrofy w ruchu:
a) drogowym .........................................................................................
b) kolejowym .........................................................................................
c) powietrznym ......................................................................................
d) wodnym ............................................................................................
nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu:
a) drogowym .........................................................................................
b) kolejowym .........................................................................................
c) powietrznym ......................................................................................
d) wodnym ............................................................................................
sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu:
a) drogowym .........................................................................................
b) kolejowym .........................................................................................
c) powietrznym ......................................................................................
d) wodnym ............................................................................................

802
814
830
836

71
74
90
90

S
S
S
S

803
815
831
837

71
74
90
90

S
S
S
S

804
816
832
838

71
74
90
90

S
S
S
S
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4) art. 177 § 1–2

5) art. 178a § 1

6) art. 178a § 2
7) art. 179

8) art. 180
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naruszenie zasad bezpieczeństwa i spowodowanie wypadku ze skutkiem:
a) obrażeń ciała określonych w art. 157 § 1 k.k. w ruchu:
– drogowym ......................................................................................
– kolejowym ......................................................................................
– powietrznym ...................................................................................
– wodnym .........................................................................................
b) śmiertelnym, w ruchu:
– drogowym ......................................................................................
– kolejowym ......................................................................................
– powietrznym ...................................................................................
– wodnym .........................................................................................
prowadzenie pojazdu mechanicznego przez osobę w stanie nietrzeźwym lub
pod wpływem środka odurzającego w ruchu:
– drogowym ......................................................................................
– kolejowym ......................................................................................
– powietrznym ...................................................................................
– wodnym .........................................................................................
prowadzenie na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania innego pojazdu
niż wymienionego w § 1, przez osobę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego .......................................................................
dopuszczenie do ruchu pojazdu:
a) prowadzonego przez osobę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka
odurzającego, w ruchu:
– drogowym ......................................................................................
– kolejowym ......................................................................................
– innym .............................................................................................
b) w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu bez wymaganych
uprawnień w ruchu:
– drogowym ......................................................................................
– kolejowym ......................................................................................
– innym .............................................................................................
Pełnienie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
czynności zawodowych w ruchu:
– drogowym ......................................................................................
– kolejowym ......................................................................................
– innym .............................................................................................
– inne czynności .................................................................................
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805
817
833
839

71
74
90
90

806
818
834
840

71
74
90
90

890
891
892
893

71
74
90
90

894 71

807 71
819 74
842 90
808 71
820 74
843 90
809
821
844
845

71
74
90
90

7. Rozdział XXII – Przestępstwa przeciwko środowisku:
1)
2)
3)
4)
5)

art.
art.
art.
art.
art.

181
181
182
183
184

§
§
§
§
§

1–3
4–5
1–2
1–4
1–3

6) art. 185 § 1
7) art. 185 § 2
8) art. 186 § 1 i 3
9) art. 187 § 1–2
10) art. 188

niszczenie w znacznych rozmiarach flory i fauny ........................................
nieumyślne niszczenie flory i fauny ...........................................................
zanieczyszczanie w znacznym rozmiarze środowiska naturalnego .................
nielegalne składowanie, przerabianie i transport substancji szkodliwych .........
nielegalny transport, składowanie lub pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów promieniotwórczych ......................................................................
zniszczenie w znacznych rozmiarach fauny i flory na skutek zanieczyszczenia
środowiska ............................................................................................
spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu na skutek zanieczyszczenia środowiska ..........................................................................
niewłaściwa eksploatacja lub brak urządzeń chroniących środowisko ............
niszczenie, uszkodzenie prawnie chronionego terenu lub obiektu .................
zabudowa lub rozbudowa obiektów wbrew obowiązującym przepisom na
danym terenie ........................................................................................

770
771
772
773

76
76
76
76

S
S
S
S

774 76 S
775 76 S
776 76
777 76 S
778 76 S
779 76 S
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8. Rozdział XXIII – Przestępstwa przeciwko wolności:
1) art. 189 § 1
2) art. 189 § 2
3)
4)
5)
6)
7)

art.
art.
art.
art.
art.

190
191
191
192
193

§
§
§
§

1
1
2
1

pozbawienie człowieka wolności ..............................................................
pozbawienie człowieka wolności dłużej niż 7 dni połączone ze szczególnym
udręczeniem ..........................................................................................
groźba karalna .......................................................................................
zmuszenie do określonego zachowania się .................................................
wymuszenie zwrotu wierzytelności ...........................................................
wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta ....................................
wdarcie się do cudzego pomieszczenia ......................................................

130 90
131
132
133
134
135
136

90
90
90
90
90
90

930
931
932
933

90
90
90
90

9. Rozdział XXIV – Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania:
1) art. 194
2) art. 195 § 1
3) art. 195 § 2
4) art. 196

ograniczenie obywatela w prawach ze względu na bezwyznaniowość lub
przynależność wyznaniową ......................................................................
złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego ..............
złośliwe przeszkadzanie obrzędom żałobnym lub pogrzebowi ........................
obraza uczuć religijnych ..........................................................................

10. Rozdział XXV – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności:
1) art. 197 § 1–2
2) art. 197 § 3
3) art. 198
4) art. 199
5) art. 200
6) art. 201
7) art. 202 § 1
8) art. 202 § 2
9) art. 202 § 3

10) art. 202 § 4
11)
12)
13)
14)

art.
art.
art.
art.

203
204 § 1–2
204 § 3
204 § 4

zgwałcenie ............................................................................................
zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą ….............
obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą pozbawioną zdolności rozpoznania znaczenia czynu ...............................................................
molestowanie seksualne z nadużyciem stosunku zależności .........................
obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec
takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się
takim czynnościom albo do ich wykonania ………………...............................
kazirodztwo ...........................................................................................
publiczne prezentowanie treści pornograficznych ........................................
prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie przedmiotów o charakterze pornograficznym albo rozpowszechnianie treści pornograficznych
małoletniemu poniżej lat 15 …………………………………..….........................
produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania albo
rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych
z udziałem małoletniego albo związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem ……..………..................................................
utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15 ..……………………................
przymuszanie do uprawiania prostytucji ....................................................
stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo .................................................
stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo z udziałem osoby małoletniej ........
uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą ...............................

100 24
101 24
102 26
103 26
104 26
106 26
107 26
108 26

113 26
114
109
110
111
112

26
26
26
26
26

11. Rozdział XXVI – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece:
1) art. 206
2) art. 207 § 1
3) art. 207 § 2–3
4) art. 208
5) art. 209 § 1
6) art. 210 § 1
7) art. 210 § 2
8) art. 211

bigamia .................................................................................................
znęcanie się nad rodziną ..........................................................................
znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem lub skutkiem targnięcia się na
życie ....................................................................................................
rozpijanie małoletniego ............................................................................
uchylanie się od płacenia alimentów .........................................................
porzucenie osoby:
a) poniżej lat 15 .....................................................................................
b) nieporadnej ........................................................................................
spowodowanie śmierci w wyniku porzucenia osoby ....................................
uprowadzenie spod opieki lub zatrzymanie małoletniego, albo osoby nieporadnej ...

137 90
122 27
123 27
138 90
125 28
139
140
141
142

90
90
90
90
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12. Rozdział XXVII – Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
1) art. 212 § 1–2
2) art. 216 § 1–2
3) art. 217 § 1

zniesławienie .........................................................................................
znieważenie ...........................................................................................
naruszenie nietykalności cielesnej .............................................................

150 90
151 90
152 90

13. Rozdział XXVIII – Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową:
1)
2)
3)
4)

art.
art.
art.
art.

218 § 1–2
219
220
221

naruszenie praw pracownika ....................................................................
naruszenie praw o ubezpieczeniach społecznych pracownika .......................
bezpośrednie narażenia życia lub zdrowia pracownika .................................
niezawiadomienie lub niesporządzenie dokumentacji o wypadku przy pracy
lub o chorobie zawodowej .......................................................................

869 90
870 90
827 75
828 75

14. Rozdział XXIX – Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego:
1) art. 222 § 1

naruszenie nietykalności cielesnej:
a) funkcjonariusza publicznego .................................................................
b) policjanta ...........................................................................................
2) art. 223
czynna napaść przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu
lub napaść zbiorowa:
a) na funkcjonariusza publicznego .............................................................
b) na policjanta ......................................................................................
3) art. 224 § 1
wywieranie przemocą lub groźbą wpływu na czynność organów państwowych ......
4) art. 224 § 2
czynny opór przeciwko czynności służbowej funkcjonariusza publicznego ......
5) art. 224 § 3
spowodowanie, podczas czynności służbowych, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu:
a) policjanta ...........................................................................................
b) funkcjonariusza publicznego .................................................................
6) art. 225 § 1–2
udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowych osobie uprawnionej .
7) art. 226 § 1
znieważenie funkcjonariusza publicznego ...................................................
8) art. 226 § 3
znieważenie lub poniżenie organu konstytucyjnego RP ................................
9) art. 227
bezprawne wykonywanie czynności związanych z funkcją publiczną .............
10) art. 228 § 1–4: a) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną ......................................
b) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną skutkująca lub mogąca skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ……..
11) art. 228 § 5
sprzedajność kwalifikowana .....................................................................
12) art. 228 § 6
a) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie lub organizacji międzynarodowej ...................................................................
b) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie lub organizacji międzynarodowej skutkująca lub mogąca skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ……....….............
13) art. 229 § 1–2 przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną ..........................................
14) art. 229 § 3–4 przekupstwo kwalifikowane osoby pełniącej funkcję publiczną .....................
15) art. 229 § 1–4 przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną skutkujące lub mogące skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .……
16) art. 229 § 5:
a) przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie lub
organizacji międzynarodowej ................................................................
b) przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie lub
organizacji międzynarodowej skutkujące lub mogące skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej …………..............
17) art. 230, 230a: płatna protekcja .....................................................................................
płatna protekcja skutkująca lub mogąca skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ……………………………………........
18) art. 231 § 1–3 nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego ..............................

411 45
412 45
420
421
425
426

46
46
47
47

427 47
428 47
429 47
430 47
431 47
440 90
501 50 Ł
573 50 Ł
502 50 Ł
503 50 Ł
574 50 Ł
510 51
511 51
576 51
512 51
577 51
515 52 Ł
578 52 Ł
516 53
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15. Rozdział XXX – Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości:
1) art. 232
2) art. 233 § 1
3) art. 234
4) art. 235
5) art. 236 § 1
6) art. 238
7) art. 239 § 1
8) art. 240 § 1
9) art. 241 § 1–2
10) art. 242 § 1–4
11) art. 243
12) art. 244
13) art. 245
14) art. 246
15) art. 247 § 1–2
16) art. 247 § 3

wywieranie przemocą wpływu na czynności urzędowe sądu ........................
składanie fałszywych zeznań, przedstawianie fałszywych opinii lub oświadczeń ..
fałszywe oskarżenie ................................................................................
tworzenie fałszywych dowodów ..............................................................
zatajenie dowodów niewinności ...............................................................
zawiadomienie o przestępstwie niepopełnionym .........................................
poplecznictwo .......................................................................................
niezawiadomienie o popełnieniu niektórych przestępstw ..............................
rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego .............................
samowolne uwolnienie się osoby pozbawionej wolności ..............................
uwolnienie lub ułatwienie ucieczki osobie pozbawionej wolności ...................
naruszenie zakazu sądowego ...................................................................
wywieranie przemocą wpływu na świadka, biegłego, tłumacza ....................
stosowanie przemocy przez funkcjonariusza publicznego celem uzyskania
określonych zeznań, wyjaśnień lub informacji .............................................
znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności ............................................
dopuszczenie przez funkcjonariusza publicznego do znęcania się nad osobą
pozbawioną wolności ..............................................................................

934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

947 90
948 90
949 90

16. Rozdział XXXI – Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum:
1) art. 248
2)
3)
4)
5)

art.
art.
art.
art.

zachowanie zabronione, zagrażające prawidłowemu przebiegowi wyborów lub
referendum ............................................................................................
przeszkadzanie w wyborach ....................................................................
wywieranie przemocą lub groźbą bezprawną wpływu na sposób głosowania ..
korupcja wyborcza .................................................................................
naruszenie przepisów o tajności głosowania ...............................................

249
250
250 a
251

950 90
951 90
952 90
504 50 Ł
953 90

17. Rozdział XXXII – Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:
1) art. 252 § 1 i 3
2) art. 252 § 2
3)
4)
5)
6)
7)
8)

art.
art.
art.
art.
art.
art.

253
253
254
255
256
257

§
§
§
§

1
2
1–2
1–3

9) art. 258 § 1–4
10) art. 260
11) art. 261
12) art. 262 § 1–2
13) art. 263 § 1–2
14)
15)
16)
17)

art.
art.
art.
art.

263 § 3
263 § 4
264 § 1–3
264a § 1

wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika ....................................................
954 90
nieumyślne pozbawienie życia lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu w związku z braniem lub przetrzymywaniem zakładnika ..................
955 90
handel ludźmi ........................................................................................
956 90
nielegalna adopcja dzieci w celu osiągnięcia korzyści ..................................
957 90
udział w zbiegowisku dopuszczającym się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie 958 90 S
publiczne nawoływanie do przestępstwa i jego pochwała ............................
959 90
propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu; rasizm; nietolerancja ......................
960 90
publiczne znieważanie grup ludności o różnych światopoglądach i przynależności narodowej, rasowej ........................................................................
961 90
udział w związku przestępczym lub grupie zorganizowanej ...........................
962 90
bezprawne zakłócanie zebrania, zgromadzenia, pochodu lub ich rozproszenie .
963 90
zniewaga pomnika lub miejsca pamięci historycznej ....................................
964 90
znieważenie lub grabież zwłok, prochów lub miejsc spoczynku zmarłego .......
965 90
nielegalne posiadanie, wyrabianie lub handel:
a) bronią palną i amunicją ........................................................................
966 90
b) tylko amunicją ....................................................................................
967 90
udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej .....
968 90
nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji ................................................
969 90
nielegalne przekroczenie granicy RP ..........................................................
970 90
umożliwianie lub ułatwianie innej osobie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom …………………………………………...................
971 90
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18. Rozdział XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji:
1) art. 265
2) art. 266 § 1

ujawnienie tajemnicy państwowej ………………………………….....................
972 90
nielegalne ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej w związku
z wykonywaną pracą ..............................................................................
974 90
3) art. 266 § 2
ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego tajemnicy służbowej osobie
nieupoważnionej ....................................................................................
975 90
4) art. 267 § 1–3
nielegalne zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub innym w celu uzyskania informacji .............................................
976 90
5) art. 268 i art. 268a niszczenie, uszkodzenie, usuwanie lub zmiana zapisu istotnej informacji albo
niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie dostępu do
danych informatycznych albo uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania danych .................................................. 977 90 S
6) art. 269 § 1–2
niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania
administracji albo zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania,
gromadzenia albo przekazywania danych ……….............................................. 973 90 S
7) art. 269a
zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej (sabotaż
komputerowy) …………………………………………………………………….........
978 90
8) art. 269b
wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie innym osobom urządzeń lub programów komputerowych przystosowanych do popełniania określonych przestępstw albo haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych
danych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych w systemie
komputerowym lub sieci teleinformatycznej .……………………………………....
979 90
19. Rozdział XXXIV – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
1) art. 270 § 1 i 3
2) art. 270 § 1–2
3) art. 270 § 1–3:

4) art. 271 § 1–3:

5) art. 272:

6) art. 273:
7) art. 274
8) art. 275 § 1
9) art. 275 § 1–2
10) art. 276:
11) art. 277

podrabianie lub przerabianie dokumentu ....................................................
używanie podrobionego dokumentu ..........................................................
a) podrabianie, przerabianie albo używanie podrobionego dokumentu w związku z działalnością gospodarczą ................................................
b) fałszerstwo recepty lekarskiej w celu wyłudzenia narkotyku lub innego środka
odurzającego ......................................................................................
c) podrabianie, przerabianie dokumentu lub używanie podrobionego dokumentu na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ....................
a) poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną
b) poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną w związku z działalnością gospodarczą ............................
c) poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę
uprawnioną w związku z działalnością gospodarczą na szkodę interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej .……………………………...................
a) wyłudzenie poświadczenia nieprawdy ....................................................
b) wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w związku z działalnością gospodarczą .
c) wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w związku z działalnością gospodarczą i na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ….............
a) używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę .................................
b) używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę na szkodę interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej ……………………………………...........
zbycie własnego lub obcego dokumentu tożsamości ...............................
kradzież lub przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość lub prawa majątkowe innej osoby ......................................................................
posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość lub prawa majątkowe innej osoby ..................................................................................
a) zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub ukrycie dokumentu ......................
b) zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub ukrycie dokumentu w związku z działalnością gospodarczą ..........................................................................
niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie znaków granicznych ...........

301 44
302 44
520 54
303 44
580 54
304 44
521 54
581 54
305 44
522 54
582 54
306 44
583 54
307 44
207 32
308 44
309 44
523 54
310 44
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20. Rozdział XXXV – Przestępstwa przeciwko mieniu:
1)
2)
3)
4)
5)

kradzież cudzej rzeczy .............................................................................
nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści ..
– energii ...............................................................................................
– kradzież karty kredytowej .....................................................................
a) kradzież samochodu (niezamkniętego)....................................................
b) kradzież kieszonkowa ..........................................................................
c) kradzież sklepowa ……………….…………………………………………………...
6) art. 279 § 1:
a) kradzież z włamaniem .........................................................................
b) kradzież samochodu poprzez pokonanie zamknięć, wybicie szyby itp. ........
7) art. 279 § 1 w kradzież z włamaniem – wypadek mniejszej wagi .......................................
zw. z art. 283
8) art. 280 § 1:
a) rozbój ................................................................................................
b) rozbój szkolny ………………………………………………………………………...
9) art. 280 § 1 w rozbój – wypadek mniejszej wagi .............................................................
zw. z art. 283
10) art. 280 § 2:
a) rozbój przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub
środka obezwładniającego ....................................................................
b) rozbój w inny sposób ..........................................................................
11) art. 281:
a) kradzież rozbójnicza ............................................................................
b) kradzież rozbójnicza szkolna …………………………………………………….....
12) art. 281 w zw. kradzież rozbójnicza – wypadek mniejszej wagi ..........................................
z art. 283
13) art. 282:
a) wymuszenie rozbójnicze ......................................................................
b) wymuszenie rozbójnicze szkolne …………………………………………………..
14) art. 282 w zw. wymuszenie rozbójnicze – wypadek mniejszej wagi ....................................
z art. 283
15) art. 284 § 1–3:
a) przywłaszczenie pospolite ....................................................................
b) przywłaszczenie gospodarcze ...............................................................
c) przywłaszczenie na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej
16) art. 285 § 1
podłączenie się do cudzego urządzenia telekomunikacyjnego ........................
17) art. 286 § 1 i 3: a) oszustwo pospolite .............................................................................
b) oszustwo gospodarcze ........................................................................
c) oszustwo poprzez wykorzystanie mediów lub ogłoszenie .........................
d) oszustwo ubezpieczeniowe...................................................................
e) oszustwo na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .….....
f) oszustwo przez wykorzystanie mediów lub ogłoszenia na szkodę interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej .………………………………….............
18) art. 286 § 2–3 żądanie okupu ........................................................................................
19) art. 287 § 1–2:
a) oszustwo komputerowe gospodarcze ....................................................
b) oszustwo komputerowe ubezpieczeniowe ..............................................
c) oszustwo komputerowe na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .
20) art. 288 § 1–2 uszkodzenie rzeczy .................................................................................
21) art. 288 § 3
przerwanie lub uszkodzenie kabla podmorskiego .........................................
22) art. 289 § 1
krótkotrwały zabór pojazdu mechanicznego ...............................................
23) art. 289 § 2
krótkotrwały zabór pojazdu po pokonaniu zabezpieczenia, pojazd stanowi
mienie znacznej wartości lub porzucenie uszkodzonego ...............................
24) art. 289 § 3
krótkotrwały zabór pojazdu przy użyciu przemocy ......................................
25) art. 290 § 1–2 wyrąb drzewa w lesie w celu przywłaszczenia ...........................................
26) art. 291 § 1–2 paserstwo umyślne .................................................................................
27) art. 291 §1–2 w paserstwo umyślne programu komputerowego ...........................................
zw. z art. 293 § 1
28) art. 292 § 1–2 paserstwo nieumyślne ............................................................................
29) art. 292 § 1–2 paserstwo nieumyślne programu komputerowego .......................................
w zw. z art. 293 § 1
1)

art.
art.
art.
art.
art.

278
278
278
278
278

§
§
§
§
§

1i3
2
5
5
1:

Należy wykazywać wartość szkody wynikającą z uszkodzenia pojazdu.

201 29 S
531 55 S
530 55 S
204 29
205 31 S
206 30 S
200 29 S
211 33 S
213 34 S
212 33 S
220 35 S
230 35 S
221 35 S

222 36 S
223 37 S
224 38 S
231 38S
225 38 S
226 39 S
232 39S
227 39 S
270
570
584
272
240
535
533
534
585

90
61
61
90
40
56
56
56
56

S
S
S
S
S
S
S
S
S

586 56 S
274 90
536 56 S
537 56 S
587 56 S
250 41 S
275 90 S
255 42
256 42 S1)
257 42
277 90 S
260 43
538 57
263 43
539 57
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21. Rozdział XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu:
1) art. 296 § 1
2) art. 296 § 2
3) art. 296 § 3
4) art. 296 § 4
5) art. 296 § 1–4
6) art. 296a:
7) art. 296b
8) art. 297 § 1:

9) art. 297 § 2:

10) art. 298 § 1
11) art. 299 § 1:

12) art. 299 § 2:

13) art. 299 § 3–4:

14) art. 299 § 5–6:

wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków .........................................................................
wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ..................
wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez nadużycie
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków .................................................
nieumyślne wyrządzenie znacznej lub w wielkich rozmiarach szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków ................
wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ……
a) korupcja gospodarcza i korupcja gospodarcza kwalifikowana …..…….........
b) korupcja gospodarcza i korupcja gospodarcza kwalifikowana na szkodę
interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej …………………………….....
korupcja sportowa ……………………………………………………………………....

540 58 S
541 58 S
542 58 S
543 58 S
588 58 S
506 50 Ł
589 50 Ł
507 50 Ł

a) przedłożenie fałszywych dokumentów lub inne zachowania w celu uzyskania kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego ze
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego .................................
544 58
b) przedłożenie fałszywych dokumentów lub inne zachowania w celu uzyskania
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego ze świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego skutkujące lub mogące skutkować
uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ……………..
590 58
a) niepowiadomienie właściwego podmiotu o zmianach w sytuacji mogącej
mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wsparcia finansowego lub
zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego .........................................................
545 58
b) niepowiadomienie właściwego podmiotu o zmianach w sytuacji mogącej
mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wsparcia finansowego lub
zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego skutkujące lub mogące skutkować
uszczerbkiem dla interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ..............
591 58
oszustwo ubezpieczeniowe ...................................................................... 546 58 S
a) wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego środków płatniczych,
mienia, pochodzących z przestępstwa ...................................................
b) wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego środków płatniczych,
mienia, pochodzących z przestępstwa na szkodę interesów finansowych
Wspólnoty Europejskiej …………………………………....……………..............
a) wprowadzenie przez pracowników banku do legalnego obrotu gospodarczego środków płatniczych, mienia, pochodzących z przestępstwa .......
b) wprowadzenie przez pracowników banku do legalnego obrotu gospodarczego środków płatniczych, mienia, pochodzących z przestępstwa na
szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej ….........................
a) zatajenie przez pracowników banku informacji dotyczących nielegalnych
operacji finansowych ...........................................................................
b) zatajenie przez pracowników banku informacji dotyczących nielegalnych operacji
finansowych na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej …………
a) nielegalny obrót środkami płatniczymi, mieniem pochodzącym z przestępstwa w porozumieniu z innymi osobami lub w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej ...............................................................................
b) nielegalny obrót środkami płatniczymi, mieniem pochodzącym z przestępstwa
w porozumieniu z innymi osobami lub w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej …………………

547 58 O
592 58 O
548 58 O
593 58 O
549 58
594 58
550 58 O
595 58 O
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15) art. 300 § 1

usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy upadłości lub
niewypłacalności .................................................................................... 551 58 S
16) art. 300 § 2
udaremnienie egzekucji zajętego majątku ...................................................
552 58
17) art. 300 § 3
usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy niewypłacalności
lub upadłości, w wyniku czego wyrządzono szkodę wielu wierzycielom .........
553 58
18) art. 301 § 1
udaremnienie zaspokojenia należności przez utworzenie nowej firmy .............
554 58
19) art. 301 § 2
doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub niewypłacalności ................
555 58
20) art. 301 § 3
lekkomyślne doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub niewypłacalności przez trwonienie majątku ....................................................................
556 58
21) art. 302 § 1
spłacanie lub zabezpieczanie przez dłużnika tylko niektórych wierzycieli ........
557 58
22) art. 302 § 2–3 przekupstwo wierzyciela ......................................................................... 558 58 Ł
23) art. 303 § 1 i 3 wyrządzenie szkody majątkowej poprzez nieprowadzenie dokumentacji lub
prowadzenie nierzetelnej dokumentacji ...................................................... 559 58 S
24) art. 303 § 2
wyrządzenie znacznej szkody majątkowej poprzez nieprowadzenie dokumentacji lub prowadzenie nierzetelnej dokumentacji .......................................... 560 58 S
25) art. 304
lichwa ...................................................................................................
561 58
26) art. 305 § 1
udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego ....................................
562 58
27) art. 305 § 2
rozpowszechnianie informacji lub zatajenie okoliczności mających znaczenie
dla przetargu publicznego ........................................................................
563 58
28) art. 305 § 1 i 2 udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego albo rozpowszechnianie
informacji lub zatajenie okoliczności mających znaczenie dla przetargu publicznego na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej .…………
596 58
29) art. 306:
a) usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych towaru
lub urządzeń .......................................................................................
564 58
b) usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych pojazdu
silnikowego …………………………………………………………………………....
565 58
22. Rozdział XXXVII – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi:
1) art. 310 § 1

5) art. 313 § 1–2
6) art. 314

fałszowanie:
a) pieniędzy polskich ...............................................................................
b) pieniędzy obcych, z wyłączeniem EURO ................................................
c) innych środków płatniczych .................................................................
d) papierów wartościowych .....................................................................
e) EURO ………….…………………………………………………………………….....
puszczanie w obieg fałszywych:
a) pieniędzy polskich ...............................................................................
b) pieniędzy obcych z wyłączeniem EURO..................................................
c) innych środków płatniczych .................................................................
d) papierów wartościowych .....................................................................
e) EURO ……………………………………………………………………………………
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w dokumentacji związanej
z obrotem papierami wartościowymi .........................................................
puszczanie w obieg fałszywych, otrzymanych jako prawdziwe:
a) pieniędzy polskich ...............................................................................
b) pieniędzy obcych, z wyłączeniem EURO ................................................
c) innych środków płatniczych .................................................................
d) papierów wartościowych .....................................................................
e) EURO ……………………………………………………………………………………
podrabianie i puszczanie w obieg urzędowych znaków wartościowych ..........
podrabianie znaków urzędowych w celu użycia w obrocie gospodarczym ......

7) art. 315 § 1–2

podrabianie narzędzi pomiarowych w celu użycia w obrocie gospodarczym ....

2) art. 310 § 2

3) art. 311
4) art. 312

320
323
326
329
332

44
44
44
44
44

S
S
S
S
S

321
324
327
330
333

44
44
44
44
44

S
S
S
S
S

526 54
322
325
328
331
334
527
524

44
44
44
44
44
54
54

525 54
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CZĘŚĆ B
PRZESTĘPSTWA Z USTAW SZCZEGÓLNYCH
1.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe
art. 61 .......................................................................................................................

655 90

2.

Dekret z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego
art. 1 pkt 1 .................................................................................................................

980 90

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
art. 224, 228, 236 do 242 ...........................................................................................

982 90

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
art. 43, 452, 453 .........................................................................................................

880 90

3.

4.
5.

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
art. 52 – 55 ................................................................................................................ 875 90 S

6.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
art. 43 – 49a ..............................................................................................................

7.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
art. 27a ...................................................................................................................… 783 76 S

8.

Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
art. 88a, 88c, 88d, 88g, 88i, 88j ..................................................................................

652 90

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
art. 147a i 147b ..........................................................................................................

698 90

10. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
art. 35 ust. 1 i 2 .........................................................................................................

984 90

11. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
art. 26 ust. 1 i 2..........................................................................................................

985 90

12. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
art. 52 ust. 1 i 2 .........................................................................................................

986 90

9.

876 90

13. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym1)
art. 40i ust. 1 i 2 podrabianie lub przerabianie bonu paliwowego albo upoważnienia do odbioru
bonu, uzyskiwanie lub przysposabianie środków do ich fałszowania ................................... 350 44 S

1)

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
art. 23 – 24, art. 24a, 24b ...........................................................................................

667 90

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
art. 115, 116, 117, 118, 1181 i 119:
1) w związku z oprogramowaniem komputerów ..............................................................
2) w związku z cudzym utworem w postaci fonogramów .................................................
3) w związku z cudzym utworem w postaci wideogramów ...............................................

601 59
600 59
599 59

Zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) art. 40i ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)
stosuje się nie dłużej niż do dnia 30 września 2004 r.
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4) w związku z innymi cudzymi utworami .......................................................................
5) w związku z cudzym utworem w postaci nadania ........................................................

602 59
598 59

16. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
art. 118 .....................................................................................................................

784 76

17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
art. 90 i 91 .................................................................................................................

785 76

18. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
art. 53 .......................................................................................................................

879 90

19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
art. 77 pkt 1 i 2, art. 78 – 79 .......................................................................................

672 90

20. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
art. 42 .......................................................................................................................

673 90 S

21. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
art. 38 – 41, 43 i 43a ..................................................................................................

674 90

22. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
art. 54 – 57 ................................................................................................................

989 90

23. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
art. 52, 53 .................................................................................................................

786 76 S

24. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
art. 20 .......................................................................................................................

990 90

25. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
art. 12 pkt 1 – 4 .........................................................................................................

991 90

26. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
art. 81 ust. 1 – 2 ........................................................................................................

677 90

27. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
art. 58 ust. 2 ..............................................................................................................

992 90

28. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:
1) art. 40 ust. 1 ..........................................................................................................
2) art. 40 ust. 2 ..........................................................................................................
3) art. 41 ust. 1 ..........................................................................................................
4) art. 41 ust. 2 pkt 1 ..................................................................................................
5) art. 41 ust. 2 pkt 2 ..................................................................................................
6) art. 42 ust. 1 – 2 ....................................................................................................
7) art. 42 ust. 3 ..........................................................................................................
8) art. 43 ust. 1 – 2 ....................................................................................................
9) art. 43 ust. 3 ..........................................................................................................
10) art. 45 .................................................................................................................
11) art. 46 .................................................................................................................
12) art. 46a .................................................….....………………………............................
13) art. 47 .................................................................................................................
14) art. 48 ust. 1 – 2 ..................................................................................................
15) art. 48 ust. 3 ........................................................................................................
16) art. 49 ust. 1 ........................................................................................................
17) art. 49 ust. 2 ........................................................................................................
18) art. 50 .................................................................................................................

477
478
479
480
481
482
483
484
485
487
489
490
491
492
493
494
495
496

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
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29. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny
art. 8 .........................................................................................................................

994 90

30. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
art. 49a, 49c, 49d, 49e, 49f ........................................................................................

693 90 O

31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
art. 35 ust. 1 – 2 ........................................................................................................

787 76

32. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
art. 165 – 177 ............................................................................................................

664 90

33. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne
art. 14 .......................................................................................................................

684 90

34. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
art. 30, 32 – 34 ..........................................................................................................

884 90

35. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
art. 48 – 50 ................................................................................................................

885 90

36. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
art. 215 – 222 ............................................................................................................

683 90

37. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
art. 28 .......................................................................................................................

886 90

38. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
art. 49 – 54 ................................................................................................................

887 90

39. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
art. 306 .....................................................................................................................

888 90

40. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
art. 171 .....................................................................................................................

661 90

41. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
art. 37 .......................................................................................................................

679 90

42. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw
art. 200, 202a, 202b, 202c, 202e, 202g, 202h, 202 ha, 202i, 202j, 202k ......................

650 90

43. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
art. 54 i 55 .................................................................................................................

995 90

44. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
art. 50 .......................................................................................................................

871 90

45. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
art. 19 i 20 .................................................................................................................

651 90

46. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy:
1) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji
lub subwencji:
a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:
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5)
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– art. 54 § 1 – 2, art. 55 § 1 – 2 ..........................................................................
– art. 56 § 1 – 2 .................................................................................................
– art. 58 § 1 – 3, art. 59 § 1 – 2 ..........................................................................
b) przestępstwa związane z dokumentacją podatkową
– art. 60 § 1 – 2, art. 61 § 1, art. 62 § 1 – 4 ........................................................
c) przestępstwa związane z podatkiem akcyzowym:
– art. 63 § 1 – 3, art. 64 § 1, art. 65 § 1 – 3 ........................................................
– art. 67 § 1 – 2 .................................................................................................
– art. 66 § 1, art. 68 § 1 .....................................................................................
– art. 70 § 1 – 4, art. 71 .....................................................................................
– art. 72, 74 § 1 – 3, art. 75 § 1 – 2 ....................................................................
– art. 69 § 1 – 4, art. 73 § 1 ...............................................................................
d) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do przestrzegania
określonych przepisów podatkowych
– art. 76 § 1 – 2, art. 77 § 1 – 2, art. 78 § 1 – 2 ...................................................
e) przestępstwa związane z dotacją i subwencją
– art. 82 § 1 .......................................................................................................
f) pozostałe
– art. 80 § 1 – 3, art. 83 .....................................................................................
przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym zasadom obrotu
z zagranicą towarami i usługami:
a) przemyt celny i wyłudzenie celne
– art. 86 § 1 – 3, art. 92 § 1 – 2 ..........................................................................
b) paserstwo celne
– art. 91 § 1 – 3 .................................................................................................
c) oszustwa celne
– art. 87 § 1 – 3, art. 88 § 1 – 2, art. 89 § 1 – 2 ...................................................
d) pozostałe
– art. 85 § 1–3, art. 90 § 1–2, art. 93 § 1–3, art. 94 § 1–2, art. 95 § 1 ..................
przestępstwa skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
– art. 97 § 1 – 4, art. 98 § 1, art. 99 § 1 - 2, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1,
art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1, art. 106 § 1, art. 106a § 1, art. 106b § 1,
art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1, art. 106j § 1, art. 106l § 1 ...................
przestępstwa skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych, gier
na automatach i gier na automatach o niskich wygranych
– art. 107 § 1 – 3, art. 108 § 1 – 2, art. 109 i 110 ................................................
przestępstwa skarbowe w zakresie prywatyzacji mienia Skarbu Państwa
– art. 112 § 1 .....................................................................................................
przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej:
a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:
– art. 54, 55, 56 .................................................................................................
b) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do przestrzegania określonych przepisów podatkowych na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej
– art. 76 ............................................................................................................
c) przestępstwa związane z dotacją i subwencją na szkodę interesów finansowych
Wspólnoty Europejskiej
– art. 82 ..............................................................................................................
przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym zasadom obrotu
z zagranicą towarami i usługami na szkodę interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej:
a) przemyt celny i wyłudzenie celne
– art. 86 i 92 ......................................................................................................
b) oszustwo celne
– art. 87 ............................................................................................................

47. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
art. 25 .......................................................................................................................

Poz. 116
701 67 U
702 67 U
703 67 U
704 67
710 64 U
711 64
712 64 U
713 64
714 64
715 64 U
706 67 U
707 67 U
708 67

717 66 U
718 66
719 66 U
720 66

722 65 U
724 68
727 63 U

620 67 U
621 67 U
622 67 U

623 66 U
624 66 U
981 90
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48. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:
1) art. 303 .................................................................................................................
610 59
2) art. 304 ust. 2 i 3 ...…………………………………………………………………………………….
612 59
3) art. 305 ust. 1 i 2 .................................................................................................... 613 59 O
4) art. 305 ust. 3 ........................................................................................................
614 59
49. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
1) art. 585 – 589 ......................................……………………………………………...............
2) art. 590 – 592 ...............................................................................……………….......

653 90
654 90

50. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
art. 68, 70, 71, 73 …………………………………………………………………………………………

950 90

51. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
art. 35 – 37, art. 37a ..................................................................................................

687 90

52. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu karnego,
Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw
art. 67 .......................................................................................................................

689 90

53. Ustawa z dnia 26 listopada 2000 r. o giełdach towarowych
art. 57 – 60 …………………………………………………………………………............................

691 90

54. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
art. 33 ……………………………………………………………………………................................

987 90

55. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
art. 38 .......................................................................................................................

647 90

56. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
art. 63 ……………………………………………………………………………................................

877 90

57. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
art. 34, 34a i 34b..........................................................................................................

874 90

58. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych:
1) art. 12a ust. 1 i 2 wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie alkoholu etylowego
bez wymaganego zezwolenia i wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie alkoholu
etylowego znacznej wartości bez wymaganego zezwolenia ...........................................
2) art. 13 odkażanie alkoholu etylowego skażonego lub osłabianie działania środka skażającego .....
3) art. 14 uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa określonego
w art. 12, 12a lub w art. 13 w odniesieniu do wyrobów spirytusowych …......................
4) art. 12a ust. 1 i 2 i art. 14 wyrabianie wyrobów tytoniowych bez wymaganego zezwolenia,
wyrabianie wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego zezwolenia, uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa określonego w art. 12, 12a
lub 13 w odniesieniu do wyrobów tytoniowych ...........................................................

641 69 U
643 69 U
644 69 U

646 90 U

59. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
art. 124 – 126 .............................................................................................................

897 90

60. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
art. 14 ust. 3 ..............................................................................................................

696 90
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61. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
art. 219, 221, 223, 226 – 229 ......................................................................................

692 90

62. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach2
art. 69 .......................................................................................................................

789 76

63. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
art. 49, 50 .................................................................................................................

690 90

64. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
art. 28 ust. 1 pkt 4 ......................................................................................................

792 76

65. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym
art. 53, 54 .................................................................................................................

790 76

66. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
art. 36 – 38 ................................................................................................................

686 90

67. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
art. 58 – 65 ...............................................................................................................

896 90

68. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań,
produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów
art. 27 – 31 ................................................................................................................

898 90

69. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
art. 42 – 44 ................................................................................................................

899 90

70. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych:
1) art. 44 – 45 ............................................................................................................
2) art. 46 ...................................................................................................................

996 90
997 90

71. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
art. 189 – 191 ............................................................................................................

791 76

72. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
art. 71 ust. 2 ..............................................................................................................

731 90

73. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
art. 24, 25 .…………………………………………………………………………………………………

796 90

74. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
art. 23 .......................................................................................................................

900 90

75. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne:
1) art. 124 – 126 ........................................................................................................
2) art. 124a ................................................................................................................
3) art. 127, 131 ..........................................................................................................

740 90
745 90
741 90

Ustawa z dnia 30 lipca 2004r. o międzynarodowym obrocie odpadami z dniem 2 października 2004r. uchyla art. 69 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
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128 .................................................................................................................
129, 130 ..........................................................................................................
132 .................................................................................................................
132a ................................................................................................................
132b ................................................................................................................

742 90 Ł
743 90
744 90
746 90
747 90

76. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
art. 45 – 53 ................................................................................................................

889 90

77. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta zmieniona ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw
art. 27d, 27g, 27h, 27i, 27k, 27m, 27n, 27o, 27p, 27r ...................................................

649 90

78. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego
art. 63 .......................................................................................................................

688 90

79. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
art. 211 i 212 .............................................................................................................

873 90

80. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną
opartych lub polegających na dostępie warunkowym
art. 6–7 .....................................................................................................................

751 90

81. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej
Polskiej
art. 31, 32 .................................................................................................................

983 90

82. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych:
1) art. 71 ...................................................................................................................
2) art. 72 ...................................................................................................................
3) art. 73 ...................................................................................................................

754 90
755 90
756 90

83. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
art. 45 – 47a ………………………………………………………………………………………………

797 90

84. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych
art. 30, 31 i 32 ...........................................................................................................

639 69

85. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
art. 33a ……………………………………………………………………………………………………….

759 90

86. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
art. 34 – 40 ................................................................................................................

695 90

87. Ustawa dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
art. 522 i 523 .............................................................................................................

697 90

88. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnonarodowym
art. 83 – 87.................................................................................................................

950 90

89. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
art. 47 i 48 ………………………………….......………………………………………………………….

659 90

4)
5)
6)
7)
8)

art.
art.
art.
art.
art.
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90. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
1) art. 225, 226 i 230 ….............………………………………………………………………………
2) art. 224 i 227 – 232 …………………........………………………………………………………....

662 90
663 90

91. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
art. 147 ………………………………………………………………………………………………………

881 90

92. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
art. 125 ………………………………………………………………………………………………………

881 90

93. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
art. 108 ………………………………………………………………………………………………………

872 90

94. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
art. 46 i art. 47 …………………………………………………………….……………………………….

762 90

95. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
art. 34 – 36 ………………………………………………………………………………………………….

648 90

96. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina
art. 29 ust. 1 i 2 ......................….…………………………………………………………………….

633 69

97. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
art. 147, 152, 154, 156, 163 i 164 ……………………………………………………………………

699 90

98. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych
art. 23 – 24 ………………………………………………………………………………………………….

694 90

99. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia
zwierzęcego
art. 28 ………………………………………………………………………………………………………

763 90

100. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt
art. 77 – 83 ………………………………………………………………………………………………….

761 90

101. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
art. 18 ………………………………………………………………………………………………………..

764 90

102. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
art. 50 ………………………………………………………………………………………………………

758 90

103. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
art. 128 ………………………………………………………………………………………………………

793 76

104. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych
1) art. 78, 79, 80 ........................................……………………………………………………....
2) art. 81, 82, 83 .................…………………………………………………………………………...
3) art. 84, 85, 86 ........……………………………………………………………………………………

735 90
736 90
737 90

105. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
art. 50 ust. 1 i 2 ……………………………………………………………………………………………

682 90

106. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
art. 40 ………………………………………………………………………………………………………..

757 90
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107. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
art. 287 – 296 ………………………………………………………………………………………………

685 90

108. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
art. 208 ust. 1 ………………………………………………………………………………………………

988 90

109. Ustawa z dnia 30 lipca 2004r. o międzynarodowym obrocie odpadami3
art. 19 .......................................................................................................................

789 76

CZĘŚĆ C
PRZESTĘPSTWA NIEOBJĘTE KODEKSEM KARNYM I WYMIENIONYMI
W CZĘŚCI B USTAWAMI SZCZEGÓLNYMI
Inne przestępstwa (podać naruszony przepis prawny) …………………………………............................... 999 90
Uwaga:
Kwalifikacje prawne, w których rejestruje się:
straty spowodowane przestępstwem oznaczono literą …………………………………..............................
wysokość nielegalnego obrotu oznaczono literą ………………………………………..................................
wartość korzyści majątkowej oznaczono literą ………………………………………….................................
uszczuplenia należności publicznoprawnej oznaczono literą ………………………….................................

3

S
O
Ł
U

Wchodzi w życie z dniem 2 października 2004 r.

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 18
1. Zarządzenie nr 963/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
2. Zarządzenie nr 964pf/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 września 2004 r. w określenia sposobu osiągnięcia gotowości Policji do
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.
3. Zarządzenie nr 965/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
4. Zarządzenie nr 966/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
5. Zarządzenie nr 967/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
6. Zarządzenie nr 968/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
7. Zarządzenie nr 969/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
8. Zarządzenie nr 970/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
9. Zarządzenie nr 971/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
10. Zarządzenie nr 972/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
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11. Zarządzenie nr 973/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
12. Zarządzenie nr 974/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
13. Zarządzenie nr 975/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
14. Zarządzenie nr 976/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
15. Zarządzenie nr 977/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
16. Zarządzenie nr 978/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
17. Zarządzenie nr 979/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
18. Zarządzenie nr 980/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
19. Zarządzenie nr 981/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
20. Zarządzenie nr 982/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
21. Zarządzenie nr 983/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
22. Zarządzenie nr 984/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
23. Zarządzenie nr 985/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
24. Zarządzenie nr 986/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
25. Zarządzenie nr 987/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
26. Zarządzenie nr 988/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
27. Zarządzenie nr 989/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
28. Zarządzenie nr 990/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
29. Zarządzenie nr 991/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
30. Zarządzenie nr 992/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
31. Zarządzenie nr 993/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
32. Zarządzenie nr 994/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
33. Zarządzenie nr 995/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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34. Zarządzenie nr 996/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
35. Decyzja nr 395/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 wrześnie 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
36. Decyzja nr 396/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 wrześnie 2004 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej XIV-5.
37. Decyzja nr 397/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 10 września 2004 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej XVII-3.
38. Decyzja nr 398/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego
Komendy Głównej Policji „Karat”, nad którym
nadzór sprawuje Komendant Główny Policji.
39. Decyzja nr 399/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2004 r. w sprawie
składania oświadczeń w imieniu Komendanta
Głównego Policji w sprawach cywilnoprawnych.
40. Decyzja nr 400/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2004 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania założeń polityki
kadrowej i płacowej dotyczącej pracowników Policji.
41. Decyzja nr 401/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powierzenia niektórych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości Komendy Głównej Policji.
42. Decyzja nr 402/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie upoważnienia do wydawania
decyzji w sprawach gospodarki mieszkaniowej.
43. Decyzja nr 403/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2004 r. w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
44. Decyzja nr 405/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania nr 213/BŁiI/04/BP.
45. Decyzja nr 406/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania nr 218/Cmt/04/MM.
46. Decyzja nr 407/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-śledczej.
47. Decyzja nr 408/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania zespołu do koordynacji zadań związanych z wykorzystaniem środków pomocowych przyznawanych Policji.

48. Decyzja nr 409/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 209/Cmt/04/EM.
49. Decyzja nr 410/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 211/Cmt/04/JG.
50. Decyzja nr 411/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 214/BŁiI/04/BG.
51. Decyzja nr 412/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 217/CLK/04/EM.
52. Decyzja nr 413/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 226/BŁiI/04/JB.
53. Decyzja nr 414/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 września 2004 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji
do podpisania Protokołu.
54. Decyzja nr 415/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. zmieniająca
decyzję w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz
upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu
Komendanta Głównego Policji.
55. Decyzja nr 416/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie
upoważnienia do realizacji niektórych zadań w
zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa
oraz udzielania ulg w ich spłacie.
56. Decyzja nr 417/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektów przepisów regulujących wykonywanie zadań przez
negocjatorów policyjnych.
57. Decyzja nr 419/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 września 2004 r. w sprawie
przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej.
58. Decyzja nr 420/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie
wprowadzenia godzin rozpoczęcia i zakończenia
służby w podstawowym rozkładzie czasu służby
policjantów w niektórych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
59. Decyzja nr 421/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 209/Cmt/04/EM.
60. Decyzja nr 422/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 210/Cmt/04/BP.
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61. Decyzja nr 423/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 212/BŁiI/04/JC.
62. Decyzja nr 424/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 215/Cmt/04/RS.

63. Decyzja nr 425/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 221/Cmt/04/RS.
64. Decyzja nr 426/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 222/Cmt/04/RS.
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