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49
ZARZĄDZENIE NR 213 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji
w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia

albo bezpieczeństwa i porządku publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

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 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, 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, z 2004 r. Nr 171,
poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr
273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz.
70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz.

§ 1
1. Zarządzenie określa:

1) formy organizacyjne działań policyjnych stoso-
wane w trakcie realizacji zadań związanych z
obsługą sytuacji kryzysowych w rozumieniu za-
rządzenia;

2) kompetencje policjantów dowodzących działa-
niami policyjnymi;

3) tryb tworzenia sztabów na potrzeby działań
policyjnych i ich zadania;

                                                                                                   
2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144,
poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.
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4) zasady opracowywania planów dowódców
działań policyjnych.

2. Przepisy zarządzenia dotyczące komendantów
wojewódzkich Policji odnoszą się również do Ko-
mendanta Stołecznego Policji, a przepisy dotyczą-
ce komendantów powiatowych Policji – do ko-
mendantów miejskich i rejonowych Policji.

§ 2
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dowodzenie – ukierunkowana, celowa działalność
dowódcy, realizowana w ramach działań policyj-
nych, zapewniająca wysoką zdolność sił i środków
Policji do osiągnięcia celu tych działań oraz cha-
rakteryzująca się szczególnie sprawnym, jedno-
osobowym podejmowaniem decyzji i ponoszeniem
za nie odpowiedzialności, precyzyjnym rozdziałem
i kontrolą przebiegu czynności;

2) dowódca akcji/operacji – Komendant Główny Poli-
cji, komendant wojewódzki Policji, komendant
powiatowy Policji, ich zastępcy, lub inny policjant
wyznaczony przez kierownika jednostki Policji
właściwej terytorialnie dla miejsca zdarzenia po-
siadający predyspozycje i doświadczenie w dowo-
dzeniu;

3) dowódca interwencji – wyznaczony dowódca
patrolu lub inny policjant wyznaczony przez dy-
żurnego lub kierownika jednostki właściwej teryto-
rialnie dla miejsca zdarzenia;

4) sztab – ogniwo pomocnicze dowódcy, utworzone
decyzją właściwego kierownika jednostki Policji
w celu wspomagania dowodzenia;

5) plan działania dowódcy – dokument określający
cele i organizację działań policyjnych, rodzaj i spo-
sób wykonywania szczegółowych zadań, użyte do
działań siły i środki Policji oraz określający podle-
głość służbową oraz zasady współdziałania i koor-
dynacji w trakcie działań;

6) sytuacja kryzysowa – zdarzenie sprowadzające
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi lub
mienia, spowodowane bezprawnymi zamachami
naruszającymi te dobra lub klęską żywiołową, cha-
rakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad
przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, w
których do ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego niezbędne jest użycie większej liczby
policjantów, w tym zorganizowanych w oddziały
lub pododdziały, w tym uzbrojone;

7) interwencja – szybkie włączenie się policjanta lub
policjantów w tok zdarzenia naruszającego normy
prawne lub zasady współżycia społecznego i pod-
jęcie działań zmierzających do ustalenia charakte-
ru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia
oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywró-
cenie naruszonego porządku prawnego lub zasad
współżycia społecznego;

8) akcja policyjna – zwana dalej „akcją” – zespół
przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i ma-
teriałowo--technicznych podejmowanych w sytu-

acjach kryzysowych, w celu zapobieżenia lub li-
kwidacji stanu zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi
lub ich mieniu albo bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, a z rodzaju sytuacji kryzysowej i towa-
rzyszących okoliczności wynika, że nie jest moż-
liwe podjęcie skutecznych działań przy użyciu sił i
środków pozostających aktualnie w dyspozycji
właściwej komendy powiatowej Policji;

9) operacja policyjna – zwana dalej „operacją” –
zespół przedsięwzięć organizacyjnych, taktycz-
nych i materiałowo-technicznych podejmowanych
w sytuacjach kryzysowych, w celu zapobieżenia
lub likwidacji stanu zagrażającego życiu i zdrowiu
ludzi lub ich mieniu albo bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego, w przypadku gdy zdarzenie obej-
muje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej
komendy wojewódzkiej Policji lub komendy powia-
towej Policji albo w sytuacji prowadzenia działań
przedłużających się w czasie, do prowadzenia któ-
rych niezbędne jest wsparcie siłami i środkami
oraz zapleczem logistycznym wykraczającym poza
potencjał właściwej komendy wojewódzkiej Policji
lub komendy powiatowej Policji.

§ 3
Określa się następujący katalog sytuacji kryzyso-

wych w rozumieniu zarządzenia:
1) imprezy masowe o podwyższonym ryzyku;
2) zgromadzenia i uroczystości publiczne wysokiego

ryzyka, w szczególności z udziałem osób podle-
gających ochronie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1
– 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.
1712, z późn. zm.2));

3) blokady dróg oraz okupacje obiektów;
4) zorganizowane działania pościgowe;
5) akty terroru;
6) zbiorowe naruszenie bezpieczeństwa i porządku

publicznego, w szczególności z przyczyn społecz-
nych, ekonomicznych, politycznych i religijnych;

7) klęski żywiołowe, których skutki mogą doprowa-
dzić do niepokojów społecznych;

8) inne sytuacje mogące spowodować zagrożenie
życia i zdrowia ludzi lub mienia, a także dla bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, charaktery-
zujące się możliwością utraty kontroli nad prze-
biegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, do
przeciwdziałania lub likwidacji których niezbędne
jest użycie większej liczby policjantów, w tym
zorganizowanych w oddziały lub pododdziały Poli-
cji, w tym uzbrojone.

§ 4
Ustala się następujące formy organizacyjne działań

policyjnych:
1) interwencje;
                                                          
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711.
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2) akcje;
3) operacje.

§ 5
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia naruszającego

normy prawne i zasady współżycia społecznego
lub w sytuacji istnienia prawdopodobieństwa ta-
kiego zdarzenia, bezpośrednio w rejonie tego zda-
rzenia podejmuje się interwencję przy użyciu sił i
środków znajdujących się aktualnie w dyspozycji
dyżurnego właściwej terytorialnie jednostki Policji.

2. Do dowodzenia interwencją uprawnieni są w ko-
lejności:
1) policjant, który przybył na miejsce zdarzenia ja-

ko pierwszy;
2) dowódca patrolu lub policjant wyznaczony

przez dyżurnego lub kierownika jednostki Policji
właściwej terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

§ 6
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mo-

wa w § 5 ust. 1, a z jego rodzaju i towarzyszą-
cych okoliczności wynika, że nie jest możliwe
podjęcie skutecznej interwencji przy użyciu do-
stępnych sił i środków, podejmuje się akcję zarzą-
dzaną przez komendanta powiatowego Policji.

2. Dowodzenie akcją, w szczególności, polega na:
1) ocenie zagrożenia poprzez ustalenie jego ro-

dzaju i przewidywanego rozwoju;
2) określeniu oraz koncentracji sił i środków nie-

zbędnych do usunięcia zagrożenia;
3) zorganizowaniu stacjonarnego lub ruchomego

stanowiska dowodzenia;
4) zorganizowaniu łączności na potrzeby dowo-

dzenia, współdziałania i alarmowania;
5) wyznaczeniu zadań dla policjantów odpowie-

dzialnych za realizację poszczególnych elemen-
tów akcji oraz koordynowaniu i kontrolowaniu
przebiegu akcji;

6) wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kon-
taktów ze środkami masowego przekazu w za-
kresie przebiegu akcji;

7) współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi i
instytucjami właściwymi dla rodzaju zdarzenia
oraz z właściwymi terytorialnie organami admi-
nistracji publicznej;

8) przygotowywaniu i przekazywaniu właściwemu
przełożonemu meldunków o sytuacji i realizo-
wanych działaniach.

3. Do dowodzenia akcją uprawnieni są w kolejności:
1) komendant powiatowy Policji właściwy teryto-

rialnie dla miejsca zdarzenia lub jego zastępcy;
2) inny policjant wyznaczony przez komendanta

powiatowego Policji właściwego terytorialnie
dla miejsca zdarzenia posiadający predyspozy-
cje i doświadczenie w zakresie dowodzenia ak-
cjami policyjnymi.

4. Komendant powiatowy zarządzający akcję może
podjąć decyzję o utworzeniu sztabu, stosując od-

powiednio przepisy określające organizację sztabu
dowódcy operacji oraz jego zadania.

5. Dopuszcza się podział akcji na odcinki związane
z różnymi zdarzeniami, jeżeli są one jednocześnie
ukierunkowane na realizację celu głównego akcji,
a odcinka na pododcinki ukierunkowane na reali-
zację celu odcinka.

§ 7
1. Komendant Główny Policji zarządza operację, gdy

zdarzenie obejmuje swoim zasięgiem obszar wię-
cej niż jednej komendy wojewódzkiej Policji lub
istnieje duże prawdopodobieństwo takiego zagro-
żenia oraz podczas działań na terenie właściwej
komendy wojewódzkiej Policji, przedłużających się
w czasie, w przypadku potrzeby wsparcia sił i
środków oraz zaplecza logistycznego wykraczają-
cego poza potencjał właściwej komendy woje-
wódzkiej Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji zarządza operację,
gdy zdarzenie obejmuje swoim zasięgiem obszar
więcej niż jednej komendy powiatowej Policji lub ist-
nieje duże prawdopodobieństwo takiego zagrożenia
albo podczas działań na terenie właściwej komendy
powiatowej Policji, przedłużających się w czasie, w
warunkach narastania potrzeb wsparcia sił i środ-
ków oraz zaplecza logistycznego spoza potencjału
właściwej komendy powiatowej Policji.

3. Operację policyjną może również zarządzić ko-
mendant powiatowy Policji, gdy zdarzenie obej-
muje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej
podległej jednostki Policji lub istnieje duże praw-
dopodobieństwo takiego zagrożenia albo w sytu-
acji działań przedłużających się w czasie, w wa-
runkach narastania potrzeb wsparcia sił i środków
niebędących w jego dyspozycji oraz zaplecza logi-
stycznego spoza potencjału właściwej komendy
powiatowej Policji.

4. W ramach jednej operacji można prowadzić podo-
peracje, związane z różnymi zdarzeniami, jeżeli są
one jednocześnie ukierunkowane na realizację celu
głównego operacji. W ramach podoperacji do-
puszcza się podział na odcinki, ukierunkowane na
realizację celu podoperacji oraz pododcinki ukie-
runkowane na realizację celu odcinka.

5. Dowodzenie operacją w szczególności polega na:
1) ocenie zagrożenia poprzez ustalenie jego ro-

dzaju i przewidywanego rozwoju;
2) określeniu oraz koncentracji sił i środków nie-

zbędnych do usunięcia zagrożenia;
3) określeniu zadań i organizacji sztabu dowódcy

operacji, zgodnie z wzorem określonym w za-
łączniku nr 1 do zarządzenia;

4) zorganizowaniu systemów łączności i obiegu
informacji;

5) wyznaczeniu dowódców podoperacji i określe-
niu ich zadań;

6) koordynowaniu przygotowania zaplecza logi-
stycznego, medycznego i technicznego;
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7) nadzorowaniu i koordynowaniu przebiegu ope-
racji zgodnie z planem działania dowódcy;

8) wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kon-
taktów ze środkami masowego przekazu w za-
kresie przebiegu operacji;

9) współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi
i instytucjami właściwymi dla rodzaju zdarzenia
oraz z właściwymi terytorialnie organami admi-
nistracji publicznej;

10) przygotowywaniu i przekazywaniu właściwe-
mu przełożonemu meldunków o sytuacji i reali-
zowanych działaniach.

6. Do dowodzenia operacją uprawnieni są w kolejności:
1) Komendant Główny Policji, komendant woje-

wódzki Policji i komendant powiatowy Policji
lub ich zastępcy;

2) oficer Policji wyznaczony przez jedną z osób, o
których mowa w pkt 1, posiadający przeszko-
lenie, predyspozycje i doświadczenie w zakre-
sie dowodzenia.

7. W sytuacji podziału operacji na podoperacje, na
dowódcę podoperacji wyznacza się policjanta po-
siadającego predyspozycje i doświadczenie w do-
wodzeniu.

8. Przepis ust. 7 ma odpowiednio zastosowanie przy
podziale akcji i podoperacji na odcinki i pododcinki.

9. Zarządzenie operacji następuje na podstawie pi-
semnej decyzji komendanta, o którym mowa
w ust. 6 pkt 1, z wyłączeniem okoliczności, o któ-
rych mowa w § 9, określającej w szczególności:
1) cel operacji;
2) dowódcę operacji, zastępcę dowódcy operacji

do spraw taktyki działań oraz ich podstawowe
zadania;

3) sztab dowódcy operacji;
4) ewentualne przekazanie kompetencji dowódcy

operacji do podjęcia decyzji i wydania polece-
nia w zakresie stosowania środków przymusu
bezpośredniego przez pododdziały Policji;

5) polecenia podległym kierownikom jednostek
i komórek organizacyjnych w zakresie realizacji
zadań na potrzeby operacji określonych przez
dowódcę operacji.

§ 8
1. Operacja jest realizowana według planu działania

dowódcy operacji.
2. Podstawą przygotowania planu działania dowódcy

operacji może być wcześniej sformułowana kon-
cepcja, zatwierdzana przez przełożonego dowódcy
operacji, której podstawowe elementy określa za-
łącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Plan działania dowódcy operacji, przygotowany
przez szefa sztabu dowódcy operacji, zatwierdza-
ny jest przez dowódcę operacji.

4. Zasady opracowywania planu działania dowódcy
operacji zostały określone w załączniku nr 3 do
zarządzenia.

5. Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do akcji.
§ 9

1. Realizacja akcji i operacji w przypadku nagle zaist-
niałego zdarzenia, uniemożliwiającego przygoto-
wanie działań, polega na:
1) rozpoczęciu działań na podstawie ustnej decyzji

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji
lub komendanta powiatowego Policji – w przy-
padku operacji niezwłocznie potwierdzonej pi-
semnie;

2) prowadzeniu działań na podstawie planu dzia-
łania dowódcy akcji/operacji, dostosowanego
do charakteru zdarzenia i opracowanego we-
dług zasad określonych w § 8 ust. 4.

2. Elementy planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
mogą zostać ograniczone do elementów gwaran-
tujących osiągnięcie celu akcji/operacji.

§ 10
W celu koordynacji działań związanych z przygo-

towaniem i realizacją zadań w przypadkach zagroże-
nia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpie-
czeństwa i porządku publicznego dopuszcza się opra-
cowanie planów przedsięwzięć przez właściwą tery-
torialnie komendę wojewódzką Policji.

§ 11
Ilekroć w treści zarządzenia nr 24 Komendanta

Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w
sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach
katastrof naturalnych i awarii technicznych (Dz. Urz.
KGP z 1999 r. Nr 7, poz. 36) jest mowa o „sztabie
kryzysowym”, należy przez to rozumieć „sztab” w
rozumieniu przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 12
1. Traci moc zarządzenie nr 18 Komendanta Główne-

go Policji z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
metod
i form wykonywania zadań Policji w przypadkach
zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo
bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz.
KGP z 2001 r. Nr 1, poz. 2).

2. Tracą moc przepisy rozkazu nr 13 Komendanta
Głównego Policji z dnia 25 sierpnia 1995 r. w spra-
wie taktyki działania pododdziałów zwartych Poli-
cji w sytuacji zagrożenia lub naruszenia porządku
publicznego oraz pościgu za niebezpiecznym prze-
stępcą w zakresie treści uregulowanych niniej-
szym zarządzeniem.

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
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Załączniki
do zarządzenia nr 213
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 lutego 2007 r.

Załącznik nr 1
ZADANIA I ORGANIZACJA

sztabu dowódcy operacji policyjnej

Część I

Zasady ogólne powoływania sztabu

1. Sztab dowódcy operacji powoływany jest na podstawie pisemnej decyzji właściwego kierownika jednostki
Policji na czas prowadzenia działań w formie operacji policyjnej.

2. Powołanie sztabu polega na rozbudowie organizacyjnej istniejącego etatowego wojewódzkiego (powiatowe-
go) sztabu kierownika jednostki o dodatkowe zespoły (stanowiska) specjalistów ze służby kryminalnej, pre-
wencyjnej i wspomagającej, na potrzeby konkretnych działań.

3. W przypadku organizowania sztabu na potrzeby działań prowadzonych na obszarze komendy powiatowej
Policji, w której nie funkcjonuje wyodrębniona etatowa komórka sztabowa, sztab dowódcy operacji organi-
zowany jest na bazie komórki prewencyjnej właściwej jednostki Policji.

4. Liczba osób wyznaczonych do pracy w sztabie powinna zapewniać ciągłość realizacji zadań w czasie prowa-
dzenia długotrwałych działań.

Część II

Główne zadania sztabu dowódcy operacji

1. Zbieranie, selekcja i analizowanie informacji dotyczących planowanych i prowadzonych działań oraz wypra-
cowywanie na ich podstawie wniosków i prognoz rozwoju sytuacji.

2. Określanie sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia.
3. Przygotowanie dowódcy operacji szczegółowych propozycji wariantów działań.
4. Przekazywanie podległym siłom decyzji dowódcy operacji.
5. Przygotowanie stanowisk dowodzenia dowódcy operacji.
6. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez podległe siły na etapie planowania działań.
7. Sprawowanie nadzoru nad osiąganiem pełnej gotowości podległych sił do działań.
8. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie wykonania zadań przez podległe siły podczas prowadzenia działań.
9. Koordynowanie zabezpieczenia logistycznego i medycznego operacji.

10. Współdziałanie ze służbami (instytucjami) pozapolicyjnymi uczestniczącymi w działaniach.
11. Przygotowywanie okresowych i doraźnych meldunków.
12. Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonej operacji.

Część III

Organizacja sztabu dowódcy operacji

1. Organizacja sztabu powinna być odpowiednio dostosowana do rodzaju prowadzonych działań.
2. Skład kierownictwa sztabu (wariant):

1) Szef sztabu – naczelnik etatowego sztabu komendy wojewódzkiej Policji. Szefem sztabu powoływanego
w komendzie powiatowej Policji jest kierownik etatowej komórki sztabowej, a w jednostkach, w których
nie ma tej komórki – kierownik komórki prewencji.

2) Zastępca szefa sztabu – kierownik komórki organizacyjnej jednostki Policji odpowiedzialny za realizację
głównych zadań podczas prowadzonych działań, w zależności od ich rodzaju.

3) Kierownicy zespołów funkcjonalnych sztabu – osoby wyznaczone w decyzji kierownika jednostki o po-
wołaniu sztabu, odpowiedzialne za realizację zadań przez podległe im zespoły.

3. Skład zespołów (stanowisk) funkcjonalnych sztabu (wariant):
1) Zespół rozpoznania i analiz – przedstawiciele służb prewencyjnych i kryminalnych, komórek: postępowań

administracyjnych, techniki operacyjnej, obserwacji, prasowej, zespołu psychologów, itp.
2) Zespół taktyczny – przedstawiciele komórek: sztabowych, prewencji, ruchu drogowego, dochodzeniowo-

-śledczych, Centralnego Biura Śledczego, techniki kryminalistycznej, negocjatorzy, itp.
3) Zespół łączności i informatyki – przedstawiciele komórki łączności i informatyki,
4) Zespół logistyki – przedstawiciele komórek: zaopatrzenia, transportu, inwestycji i remontów, finansów, itp.
5) Zespół obsługi – przedstawiciele komórek zaopatrzenia, transportu, prezydialnych, kancelarii tajnych.
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Część IV

Zadania poszczególnych ogniw sztabu

1. Zadania szefa sztabu:
1) Zorganizowanie i kierowanie pracą sztabu.
2) Zorganizowanie systemu obiegu informacji w związku z prowadzonymi działaniami i bieżące informowanie

dowódcy operacji o sytuacji.
3) Przygotowywanie dokumentów decyzyjnych dowódcy operacji, dotyczących działań podległych sił.
4) Przygotowywanie okresowych i doraźnych meldunków dla dowódcy operacji.
5) Przekazywanie podjętych decyzji siłom podległym i współdziałającym.
6) Współdziałanie ze służbami i podmiotami, których funkcjonowanie może wpłynąć na sprawność działań.
7) Realizacja innych zadań zleconych przez dowódcę operacji.
8) Opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę przeprowadzonych działań wraz z wnioskami i

jego przedłożenie dowódcy operacji.
2. Zadania zastępcy szefa sztabu:

1) Bezpośredni nadzór nad pracą zespołu taktycznego w zakresie merytorycznego przygotowania dokumen-
tów decyzyjnych oraz przygotowania raportu końcowego z prowadzonych działań.

2) Wykonywanie zadań zlecanych przez szefa sztabu.
3) Zastępowanie szefa sztabu podczas jego nieobecności.

3. Zadania zespołu rozpoznania i analiz:
1) Zadanie główne: pozyskiwanie z wszystkich dostępnych źródeł informacji związanych ze zdarzeniem oraz

prognozowanie rozwoju sytuacji – dla potrzeb zespołu taktycznego.
2) Zadania szczegółowe:

a) przetwarzanie (zbieranie, analizowanie, selekcja, przekazywanie) informacji związanych z sytuacją,
b) określanie zadań dla podległych sił w zakresie uzyskiwania wszelkich dostępnych informacji istotnych z punk-

tu widzenia prowadzonych działań, w tym z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji i baz danych,
c) przygotowywanie dla potrzeb zespołu taktycznego danych, na podstawie uzyskanych informacji, do

wykorzystania przy opracowywaniu wariantów działania dowódcy operacji,
d) budowa portretu psychologicznego osoby lub grupy osób, wobec których prowadzone są działania policyjne,
e) zorganizowanie dokumentowania przebiegu działań, w tym w sposób niejawny,
f) podejmowanie przedsięwzięć w sytuacjach traumatycznych powstałych w wyniku działań sił policyjnych,
g) przygotowywanie informacji o realizowanych działaniach oraz komunikatów dla środków masowego

przekazu i apeli do ludności,
h) współpraca z innymi organami (służbami) w zakresie pozyskiwania informacji mogących wpływać na

przebieg działań,
i) udział w opracowywaniu meldunków i informacji o prowadzonych działaniach,
j) udział w opracowaniu raportu końcowego z prowadzonych działań.

4. Zadania zespołu taktycznego:
1) Zadanie główne: określenie taktyki prowadzenia działań oraz wykorzystania sił i środków.
2) Zadania szczegółowe:

a) określanie wariantów taktyki działania oraz planowanie użycia sił i środków do realizacji zadań,
b) określanie potrzeb jednostek uczestniczących w działaniach oraz przygotowywanie danych do projek-

tów decyzji,
c) przygotowywanie decyzji, rozkazów i zarządzeń dowódcy operacji i przekazywanie ich wykonawcom,
d) koordynowanie i nadzorowanie realizacji przekazanych zadań,
e) organizowanie stanowisk dowodzenia dowódcy operacji,
f) współdziałanie z innymi podmiotami (służbami) w zakresie przygotowania i realizacji przyjętej taktyki działania,
g) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie konfliktu bez konieczności

stosowania rozwiązań siłowych,
h) koordynowanie i prowadzenie czynności dowodowo-wykrywczych na potrzeby postępowań przygoto-

wawczych,
i) zlecanie przeprowadzania badań kryminalistycznych,
j) prowadzenie dokumentacji działań (w tym dziennika działań i map roboczych) oraz wykonywanie in-

nych dokumentów sztabowych,
k) opracowywanie meldunków o aktualnej sytuacji oraz o działaniach prowadzonych przez jednostki i siły

podległe i przydzielone,
l) opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę przeprowadzonych działań wraz z wnioskami.

5. Zadania zespołu łączności i informatyki:
1) Zadanie główne: zbudowanie i utrzymanie systemu łączności zapewniającego sprawne dowodzenie
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i współdziałanie w realizacji przyjętej taktyki działań.
2) Zadania szczegółowe:

a) opracowanie schematu organizacji łączności dowodzenia, współdziałania, alarmowania i powiadamia-
nia oraz zorganizowanie systemu łączności na potrzeby operacji,

b) zapewnienie funkcjonowania policyjnych systemów łączności, w tym ich współdziałania z systemami
łączności innych organów i służb,

c) zabezpieczenie potrzeb sztabu i sił biorących udział w działaniach w techniczne środki łączności i informatyki,
d) zapewnienie łączności i funkcjonowania informatycznych baz danych dla potrzeb stanowisk dowodzenia,
e) udział w opracowaniu raportu końcowego.

6. Zadania zespołu logistycznego:
1) Zadanie główne: zorganizowanie i zapewnienie  wsparcia logistycznego operacji.
2) Zadania szczegółowe:

a) zabezpieczenie logistyczne sił uczestniczących w działaniach w zakresie materiałowo-technicznym,
medycznym i finansowym,

b) koordynacja przedsięwzięć związanych z uzupełnieniem potrzeb i odpoczynkiem zaangażowanych sił
i środków,

c) udział w organizowaniu pomocy materiałowej dla poszkodowanej ludności,
d) udział w opracowaniu raportu końcowego.

7. Zadania zespołu obsługi sztabu:
1) Zadanie główne: zapewnienie warunków do pracy sztabu.
2) Zadania szczegółowe:

a) prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów, ich ewidencjonowaniem, przechowywaniem
i udostępnianiem,

b) zaopatrywanie sztabu w wydawnictwa topograficzne,
c) zapewnienie obsługi techniczno-biurowej oraz kwatermistrzowskiej sztabu,
d) uporządkowanie i skompletowanie po zakończeniu działań całej dokumentacji sztabu, zgodnie z obo-

wiązującymi zasadami archiwizacji.

Załącznik nr 2

WZÓR
koncepcji realizacji operacji policyjnej

ZATWIERDZAM                                                                                                            miejscowość, data

l.dz. ………….
KONCEPCJA

realizacji operacji policyjnej pod kryptonimem „..........”

I. PODSTAWA PRAWNA
1. § 7 ust. 1 zarządzenia nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.02.2007 r. w sprawie metod i form

przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. § 1 decyzji nr .......... z dnia .......... Komendanta .......... Policji w .......... w sprawie zarządzenia operacji
pod kryptonimem „..........”

II. OCENA SYTUACJI OPERACYJNEJ

III. CEL DZIAŁANIA I SPOSÓB JEGO OSIĄGNIĘCIA
1. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona

bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych na terenie ........,
w miejscu organizacji ..........1) oraz na trasach przemieszczania się ich uczestników oraz zapewnienie prawidłowej
koordynacji i organizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i kierowaniem działaniami policyjnymi.

2. Biorąc pod uwagę prawidłową realizację celów operacji, działania w ramach operacji pod kryptonimem
„..........” należy podzielić na podoperacje:
a) podoperacja „..........”,2)

                                                          
1) określić rodzaj imprezy masowej, zgromadzenia, uroczystości, itp.
2) określić ilość oraz nazwy podoperacji.
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3. Każda z podoperacji będzie podzielona na odcinki:
a) odcinek „..........”3)

IV. SIŁY I ŚRODKI PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI OPERACJI
W formie tabelarycznej – ogólnie policjantów: prewencji, kryminalnych, pojazdy, środki wsparcia, itp.

V. ZADANIA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
Zadania powinny w szczególności określać planowane przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia:

1. Rozpoznania potencjalnych zagrożeń.
2. Niezbędnych sił i środków do dyspozycji dowódcy operacji bez wskazania dyslokacji (uszczegółowienie z pkt. IV).
3. Wyżywienia i zakwaterowania, transportu i łączności, zabezpieczenia medyczno-sanitarnego.

VI. PRZEWIDYWANE SCENARIUSZE
Scenariusze powinny być podstawą do opracowania wariantów działań w planie działania dowódcy operacji.

W zależności od rodzaju zdarzenia i przewidywanego potencjalnego zagrożenia należy wybrać następujące kry-
teria budowy scenariuszy:
1. ilościowe (dotyczy przewidywanej liczby osób uczestniczących w zdarzeniu),
2. miejscowe (dotyczy miejsca wystąpienia potencjalnych zagrożeń),
3. zagrożenia (dotyczy charakteru zdarzenia).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szczegółowe zadania dla sił policyjnych zostaną określone w planie działania dowódcy operacji pod krypto-

nimem „..........” oraz planach działań poszczególnych dowódców podoperacji.
2. Stan gotowości sił i środków do realizacji operacji pod kryptonimem „..........” wyznaczyć na dzień ..........

godz. ...........
3. Wyposażenie policjantów biorących udział w operacji określi dowódca operacji w porozumieniu z dowódcą

oddziału/pododdziału prewencji Policji.
4. Gotowość do zabezpieczenia poszczególnych podoperacji w zależności od sytuacji każdorazowo określi do-

wódca operacji.
5. Decyzję o zakończeniu operacji podejmuje dowódca operacji.

OPRACOWAŁ
DOWÓDCA OPERACJI

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

Wykonano w 1 egz. …/…
Powielono i rozesłano wg rozdzielnika

Załącznik nr 3

ZASADY
opracowywania planu działania dowódcy operacji

I. Elementy planu działania dowódcy operacji:
1. Ogólna charakterystyka zagrożeń, w tym ocena sytuacji i prognoza jej rozwoju, dokonana na podstawie

wszelkich dostępnych informacji, wiedzy i doświadczenia.
2. Podstawa prawna, w tym decyzja kierownika jednostki o zarządzeniu operacji.
3. Cel działań − określenie pożądanego stanu do osiągnięcia w wyniku działań sił policyjnych.
4. Siły i środki operacji.
5. Organizacja dowodzenia i współdziałania (wobec sił policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych uczestniczą-

cych w działaniach):
a) siły i środki podoperacji,
b) zadania dla podległych sił.

                                                          
3) określić ilość oraz nazwy odcinków, oraz ewentualny podział odcinków na pododcinki i ich nazwy.
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6. Przewidywane warianty działań – określenie sposobów postępowania zmierzających do uzyskania zakłada-
nego celu działania.

7. Rodzaj i zakres użycia środków przymusu bezpośredniego.
8. Organizacja łączności.
9. Umundurowanie i wyposażenie do działań.

10. Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań (wyposażenie w sprzęt i technikę policyjną, umunduro-
wanie, transport, zabezpieczenie bytowe, opieka medyczna, uzupełnianie).

11. Postanowienia końcowe (w szczególności):
a) czas, miejsce odpraw, osoby odpowiedzialne,
b) termin pełnej gotowości do działań,
c) terminy rozpoczęcia podoperacji,
d) współpraca ze środkami masowego przekazu,
e) wyznaczenie w zależności od potrzeb osoby do ustalenia, ewentualnych szkód w mieniu Policji.

12. Załączniki do planu działania:
a) plan graficzny przewidywanych i prowadzonych działań (na planach i mapach, przy wykorzystaniu obo-

wiązujących znaków umówionych),
b) dokumenty uzupełniające plan, wynikające ze zmiany sytuacji, uzyskania nowych informacji, które w

sposób istotny mogą wpłynąć na sposób realizacji zadań i przebieg działań,
c) elementy uzupełniające, które nie znalazły się w planie działania,
d) przepisy związane z prowadzoną operacją.

II. Wzór planu działania dowódcy operacji

ZATWIERDZAM miejscowość, data .......................

DOWÓDCA OPERACJ
........................................

L.dz. ..................

PLAN DZ IAŁANIA
DOWÓDCY OPERACJ I  POL ICYJNEJ

pod kryptonimem „..........”

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ

II. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.),
• Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.02.2007 roku w sprawie metod i form przygo-

towania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.

• Decyzja Nr .......... Komendanta .......... Policji w .......... z dnia .......... w sprawie zarządzenia operacji poli-
cyjnej pod kryptonimem „..........”

III. CEL DZIAŁAŃ
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona

bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz zapewnienie
prawidłowej organizacji i koordynacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i kierowaniem działaniami
policyjnymi.

IV. SIŁY I ŚRODKI OPERACJI

SIŁY WŁASNE LICZBA ŚRODKI LICZBA
Policjanci Sekcji Prewencji
KPP/KMP

Radiowozy oznakowane

Komisariat ..... Radiowozy oznakowane
Komisariat ..... Radiowozy oznakowane
Komisariat .....
Sekcja Ruchu Drogowego Radiowozy oznakowane
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SIŁY WŁASNE LICZBA ŚRODKI LICZBA
Przewodnicy psów Psy
Sekcja Kryminalna Radiowozy operacyjne
Inni (K-nt, Rzecznik, Tech. Łącz.)
Technik Kryminalistyczny Kamera video

Aparat fotograficzny
Marka, model, seria
marka, model, seria

RAZEM RAZEM

ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW WSPARCIA

SIŁY  WSPARCIA LICZBA ŚRODKI LICZBA
OPP Radiowozy oznakowane,

autobusy, pojazdy specjalne
(armatki wodne,
transportery opancerzone,
AWGŁ/RO), inne (wymienić
jakie)

SPPP Radiowozy oznakowane,
autobusy, pojazdy
specjalne (armatki wodne,
transportery opancerzone,
AWGŁ/RO), inne (wymienić
jakie)

NPP Radiowozy oznakowane
Zespół monitorujący z ................. Radiowóz .......................

Kamera
Aparat fotograficzny

marka, model, seria
marka, model, seria

RAZEM RAZEM

V. ORGANIZACJA DOWODZENIA i WSPÓŁDZIAŁANIA

DOWÓDCA OPERACJI – (stopień, imię nazwisko, stanowisko)

Do podstawowych zadań dowódcy operacji należy:
1. Wypracowanie systemu dowodzenia, koordynacja i nadzór nad realizacją planu działania dowódcy operacji

oraz nad opracowywaniem i realizacją planów działania dowódców podoperacji.
2. Organizacja systemu obiegu informacji, zarządzanie informacją oraz nadzór nad właściwym wykorzystaniem

informacji.
3. Bieżące eliminowanie czynników utrudniających właściwe przygotowanie i realizację operacji.
4. Stałe współdziałanie ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w działaniach.
5. Niezwłoczne informowanie przełożonego o wszelkich potencjalnych zagrożeniach mogących mieć wpływ na

jakość realizacji celu operacji.
6. Organizacja zabezpieczenia logistycznego i medycznego operacji.
7. Doraźne i okresowe meldowanie przełożonemu oraz informowanie dyżurnego jednostki o stanie realizacji operacji.
8. Wydanie polecenia użycia środków przymusu bezpośredniego oraz środków wzmocnienia działań przez

oddziały/pododdziały Policji.
9. Opracowanie raportu końcowego z przebiegu działań zawierającego szczegółową analizę przygotowania

i realizacji operacji.

ZASTĘPCA DOWÓDCY OPERACJI do spraw taktyki działań (w sytuacji, gdy jest powołany) – (stopień, imię
nazwisko, stanowisko)

Do podstawowych zadań zastępcy dowódcy operacji należy:
1. Planowanie i dowodzenie siłami Policji w ramach prowadzonej operacji w sytuacji zbiorowego naruszenia

bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Opracowanie wielowariantowego planu działania na wypadek poważnego zagrożenia (PZ).
3. Dokumentowanie przebiegu działań policyjnych w sytuacji zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

publicznego w tym opracowanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu prowadzonych działań.
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UWAGA: W przypadku niepowoływania zastępcy dowódcy operacji powyższe zadania realizuje dowódca ope-racji.

SZEF SZTABU DOWÓDCY OPERACJI – (stopień, imię nazwisko, stanowisko)
Do podstawowych zadań szefa sztabu dowódcy operacji należy:

1. Zorganizowanie i kierowanie pracą sztabu.
2. Zorganizowanie systemu obiegu informacji w związku z prowadzonymi działaniami i bieżące informowanie

dowódcy operacji o sytuacji.
3. Przygotowywanie doraźnych i okresowych meldunków dla dowódcy operacji.
4. Przygotowywanie dokumentów decyzyjnych dowódcy operacji, dotyczących działań podległych sił.
5. Przekazywanie podjętych decyzji siłom podległym i współdziałającym.
6. Współdziałanie ze służbami i podmiotami, których funkcjonowanie może wpłynąć  na sprawność działań.
7. Realizacja innych zadań zleconych przez dowódcę operacji.
8. Opracowanie raportu końcowego, zawierającego analizę przeprowadzonych działań wraz z wnioskami i

przedłożenie raportu dowódcy operacji.

ZASTĘPCA SZEFA SZTABU DOWÓDCY OPERACJI – (stopień, imię nazwisko, stanowisko)
Do podstawowych zadań zastępcy szefa sztabu dowódcy operacji (w przypadku jego powołania) należy:

1. Bezpośredni nadzór nad pracą zespołu taktycznego w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów
decyzyjnych oraz przygotowania raportu końcowego z prowadzonych działań,

2. Wykonywanie zadań zlecanych przez szefa sztabu,
3. Zastępowanie szefa sztabu podczas jego nieobecności,

UWAGA: W przypadku zarządzenia operacji w planie działania dowódcy operacji należy umieścić skład i zadania
zespołów funkcjonalnych określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 213 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 28.02. 2007 roku w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w
przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go.

Biorąc pod uwagę prawidłową realizację celów operacji, działania w ramach operacji pod kryptonimem
„..........” należy podzielić na podoperacje:

1. podoperacja „..........”,
2. podoperacja „..........”,
Należy przyjąć zasadę, że podział na podoperacje musi zapewnić sprawność dowodzenia w ramach przyjęte-

go systemu dowodzenia operacją, w celu uzyskania jak największej efektywności i skuteczności działań. Zasada
ta ma bezpośrednio wpłynąć na ograniczenie prowadzonych podoperacji do niezbędnego minimum przy
uwzględnieniu możliwości struktury dowodzenia w operacji ze szczególnym uwzględnieniem jednego z jej kom-
ponentów – systemu łączności.

DOWÓDCA PODOPERACJI „..........” – podlega bezpośrednio dowódcy operacji
(stopień, imię nazwisko, stanowisko)

Do zadań dowódcy podoperacji w szczególności należy:
1. Opracowanie planu działania dowódcy podoperacji i przedłożenie go do zatwierdzenia dowódcy operacji do

dnia ..............................
2. Wypracowanie systemu dowodzenia, koordynacja i nadzór nad realizacją planu działania dowódcy

podoperacji.
3. Organizacja systemu obiegu informacji, zarządzanie informacją oraz nadzór nad właściwym wykorzystaniem

informacji.
4. Bieżące eliminowanie czynników utrudniających właściwe przygotowanie i realizację podoperacji.
5. Stałe współdziałanie ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w działaniach.
6. Niezwłoczne informowanie dowódcy operacji o wszelkich potencjalnych zagrożeniach mogących mieć

wpływ jakość realizacji celu podoperacji.
7. Doraźne i okresowe składanie meldunków dowódcy operacji o stanie realizacji podoperacji.
8. Przygotowanie, planowanie i dowodzenie siłami Policji w ramach prowadzonej podoperacji w sytuacji

zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
9. Dokumentowanie przebiegu działań policyjnych w sytuacji zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa

i porządku publicznego w tym opracowanie szczegółowej dokumentacji z przebiegu prowadzonych działań,
10. Opracowanie raportu końcowego zawierającego szczegółową analizę przygotowania i realizacji podoperacji.

UWAGA: W przypadku podziału operacji na podoperacje w planie działania dowódcy operacji określa się siły i
środki odrębnie do dyspozycji dowódcy każdej podoperacji oraz zadania do realizacji w podoperacji.
Szczegółowe zadania dowódcy podoperacji umieszcza się w planie działania dowódcy podoperacji.
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VI. PRZEWIDYWANE WARIANTY DZIAŁAŃ
Wariant działania to ogólny zarys planu jednego z możliwych sposobów wykonania zadania. Opracowuje się

równolegle kilka przyszłych wariantów na bazie wniosków z analizy zadania i oceny czynników wpływających
na wykonanie zadania.

Dowódca na podstawie przesłanek wynikających z analizy i możliwości własnych podejmuje decyzję, co do
wyboru najbardziej racjonalnego i realnego wariantu działań. Określenie wariantu działań może zakładać
zaangażowanie tylko sił będących w dyspozycji, a także (gdy ich liczebność lub jakość nie zapewnia
skuteczności działań) sił i środków dodatkowych.

Przy planowaniu wariantów, należy uwzględnić: wielkość i jakość sił, rodzaj środków będących w dyspozycji
operacji, wielkość i jakość oraz możliwości sił i środków podmiotów współdziałających, właściwe rozpoznanie
i trafną ocenę sytuacji operacyjnej, sprawne funkcjonowanie łączności, rodzaj terenu (obiektu), wielkość rejonu
działań, charakter zdarzenia, liczba uczestników, warunki atmosferyczne, zagrożenia terrorystyczne, itp.

Warianty działań mogą być przygotowywane do każdej fazy działań sił policyjnych.

VII. RODZAJ I ZAKRES STOSOWANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO
1. Użycie środków przymusu bezpośredniego określonych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji przez OPP, SPPP, NOP i NPP następuje na polecenie Dowódcy Operacji – na rozkaz dowódcy
oddziału/pododdziału.

2. Gdy zwłoka użycia środków (spowodowana trudnościami natury technicznej lub błyskawicznym rozwojem
sytuacji), o których mowa w pkt 1 grozić będzie niebezpieczeństwem dla życia, zdrowia ludzkiego lub
mienia, a także niebezpieczeństwem dokonania zamachu na siedziby i obiekty, przedstawicielstwa i urzędy
wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – użycie środków przymusu
bezpośredniego może nastąpić bez polecenia Dowódcy Operacji na rozkaz dowódcy pododdziału.

3. Wprowadzenie do działań prawnie dopuszczonych środków wzmocnienia działań następuje zgodnie
z zasadami określonymi w punktach 1 i 2.

VIII. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI
Odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie systemu łączności radiowej i telefonicznej jest (stopień, imię,

nazwisko i stanowisko) ................................................................................, który/a opracuje Plan
organizacji łączności, stanowiący odrębnie sporządzony dokument (z uwzględnieniem hasła przejścia na kanały
rezerwowe oraz hasła współpracy ze służbami operacyjnymi).

TABELA KRYPTONIMÓW  I TELEFONÓW

Lp. Funkcja w operacji Stopień, imię i nazwisko Kryptonim Numer telefonu
1. Dowódca operacji
2. Zastępca dowódcy operacji ds.

taktyki działań
3. Szef sztabu
4. Zastępca Szefa sztabu
5. Dowódca podoperacji
6. ….......................

W przypadku awarii środków łączności polecenia będą przekazywane za pośrednictwem wyznaczonych
łączników.

IX. UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE
Funkcjonariusze biorący udział w działaniach występują w umundurowaniu ................, wyposażeni w środki

jak do służby patrolowej.
Oddziały/pododdziały zwarte Policji występują w umundurowaniu ćwiczebnym z wyposażeniem w środki

łączności i ochrony osobistej oraz sprzęt PZ.
Służby operacyjne wyposażone w ........................

X. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Forma tabelaryczno – opisowa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odprawę do służby dla dowódców podoperacji, odcinków i pododcinków przeprowadzi w dniu

........................... r., o godz. .................... w ................................................................. Dowódca
Operacji (stopień, imię, nazwisko, stanowisko) ......................................................

2. Odprawy dla podległych sił przeprowadzą dowódcy podoperacji, odcinków i pododcinków.
3. Pełną gotowość do działań wyznacza się na dzień .......... o godz. ..........
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4. Gotowość do działań poszczególnych podoperacji określa każdorazowo dowódca operacji.
5. Po zakończeniu działań dowódcy podoperacji przeanalizują przebieg zabezpieczenia oraz sporządzą

sprawozdania z wyszczególnieniem ilości sił i środków wykorzystanych w zabezpieczeniu, przebiegu
wykorzystywanych pojazdów służbowych, opisem zaistniałych zdarzeń, wykazem strat Policji, a także
wykazy osób zatrzymanych i doprowadzonych.

6. Do ustalenia powstania ewentualnej szkody w mieniu Policji wyznaczony został (stopień, imię i nazwisko,
stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu służbowego). Natomiast na przedstawiciela rezerwowego, który
zastępuje go w nagłych wypadkach wyznacza się .......... (OPCJONALNIE).

7. Do kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu wyznaczony zostaje …………………….......

SZEF SZTABU
DOWÓDCY OPERACJI

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

Wyk. 1 egz.
........../..........
Powielono w .......... egz. i rozesłano wg rozdzielnika
Załączniki:
1. Plany działania dowódców podoperacji
2. Plany graficzne (warianty)
3. Wykaz podstawowych aktów prawnych*
..........

* Przykładowy wykaz podstawowych aktów prawnych

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277).
2. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106,

poz. 1148, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11,

poz. 109, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm).

10. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680, z późn. zm).
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warun-

ków i sposobu użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 70, poz. 410,
z późn. zm.).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski w razie zagrożenia bez-
pieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku (Dz. U. Nr 135, poz. 1134, z późn. zm.).

13. Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie szyków, ugrupo-
wań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji.

14. Zarządzenie nr 715/2003 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

15. Rozkaz Nr 13/95 Komendanta Głównego Policji w sprawie taktyki działania pododdziałów  zawartych Policji
w sytuacji zagrożenia lub naruszenia porządku publicznego.

16. Decyzja nr .......... Komendanta ............... Policji w .......... z dnia .......... sprawie szczegółowych zasad
organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji w ..........

17. Decyzja nr .......... Komendanta ............... Policji w .......... z dnia .......... w sprawie zarządzenia operacji
oraz powołania sztabu dowódcy operacji

18. Decyzja nr .......... Komendanta Wojewódzkiego Policji w .......... z dnia .......... w sprawie koncentracji
oddziału prewencji w ..........

19. Decyzja nr .......... Komendanta ............... Policji w .......... z dnia .......... w sprawie koncentracji nieeta-
towego oddziału prewencji w ..........
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III. Objaśnienie podstawowych pojęć stosowanych przy opracowywaniu planu dowódcy operacji i w procesie
dowodzenia

A. Dokumenty dowodzenia, do których zalicza się zarządzenia, decyzje, rozkazy, plany działań, mapy robocze,
mapy decyzji, szkice i harmonogramy.

Zarządzenie dotyczy zadań zabezpieczających działania. W razie ograniczonego czasu na przygotowanie
działań w zarządzeniach mogą być przekazywane również zadania z pominięciem rozkazu. Zasadnicza różnica
między zarządzeniem a rozkazem polega na tym, że zarządzenie jest na ogół przeznaczone tylko dla jednego
wykonawcy. Treść zarządzenia może dotyczyć zadania cząstkowego lub całości zadania.

W zarządzeniu podaje się:
• ocenę sytuacji operacyjnej,
• zadania oddziału (pododdziału), którego zarządzenie dotyczy,
• zadania sił współdziałających,
• czas gotowości do wykonania zadania.

Zarządzenie wstępne powinno zawierać wszystkie dane umożliwiające podwładnym rozpoczęcie przygoto-
wań do działań: do jakich działań należy być gotowym, jakie czynności trzeba wykonać do chwili otrzymania
zadania oraz kiedy i gdzie zostaną postawione zadania. W związku z przygotowaniem się do działań i ich zabez-
pieczeniem mogą być wydane zarządzenia dotyczące przedsięwzięć rozpoznawczo-informacyjnych, organizacji
łączności, dowodzenia itp.

Rozkaz do działań jest to ustne lub pisemne określenie zadania oraz sposobu jego wykonania. Rozkaz ujmuje
się w punktach, a jego treść zależy od rodzaju działań i decyzji dowódcy. W rozkazie wymienia się tylko te in-
formacje, które są niezbędne wykonawcom. Powiela się go w ściśle określonej liczbie egzemplarzy i rozsyła do
podległych dowódców. Rozkaz powinien zawierać:
• krótką charakterystykę sytuacji operacyjnej,
• rozwój sytuacji,
• siły i środki,
• zadania dla podległych pododdziałów,
• skład i zadania odwodu,
• sposób wykonania otrzymanego zadania,
• informacja o działaniu innych pododdziałów w danym rejonie lub w sąsiedztwie,
• łączność,
• sygnały i znaki rozpoznawcze,
• miejsce stanowiska dowodzenia,
• sposób składania meldunków i współdziałanie.

Decyzja – akt woli dowódcy, nieodwołalne postanowienie, określające wybrany z wielu jeden wariant spo-
sobu przygotowania i przeprowadzenia działań, wyrażone ustnie lub w formie dokumentu.

Plan działań – przedstawia szczegółowe opracowanie decyzji dowódcy. Treść i forma planów zależy od ro-
dzaju działań. Mogą one być sporządzone w formie opisowej lub graficznej na mapach (planach, szkicach)
z odpowiednią legendą. Stosuje się obydwie formy, a część graficzna stanowi uzupełnienie części opisowej.

Mapy (plany, szkice) robocze sporządzają członkowie sztabu, każdy w zakresie swojego działania. Mogą je
przygotowywać także komendanci jednostek Policji, dowódcy operacji i pododdziałów.
Na mapy robocze nanosi się takie dane, jak: położenie uczestników zdarzenia i oczekiwany kierunek ich działań,
położenie sił własnych i ich zadania, położenie i zadania sił współdziałających oraz linie ich rozgraniczające,
główne przedsięwzięcia dotyczące zabezpieczenia działań, stanowiska dowodzenia itp. Naniesienie tych danych
na mapę powinno umożliwiać właściwe zrozumienie zadania, ocenę sytuacji operacyjnej i podjęcie decyzji doty-
czącej działań, postawienie zadań podległym pododdziałom i kontrolę ich wykonania, meldowanie przełożonemu
oraz informowanie podwładnych, jak też współdziałających o sytuacji i decyzjach dowódcy, dowodzenie podle-
głymi pododdziałami itp.

Mapa decyzji służy do meldowania decyzji przełożonemu oraz do dowodzenia podległymi siłami. Powinna być
wykonana do czasu zakończenia podejmowania przez dowódcę operacji decyzji dotyczącej działań.
Na mapę decyzji nanosi się następujące dane wyjaśniające decyzję dowódcy operacji: położenie uczestników
zdarzenia i oczekiwany charakter ich działań, zadania sił własnych, dowódcy operacji, zadania sił współdziałają-
cych i linie ich rozgraniczające, zasady współdziałania sił, miejsce i czas rozwinięcia stanowisk dowodzenia itp.
W legendzie przedstawia się podział sił i środków, sygnały współdziałania i inne dane, których nie można przed-
stawić graficznie na mapie.

Harmonogram – dokument w formie wykresu obrazujący kolejność i czas trwania poszczególnych czynności
w ogólnym planie pracy sztabu.

Szkic – projekt planu, rysunek przedstawiający główne zarysy sytuacji taktycznej lub orientacyjny szkic tere-
nu działań.
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B. Dokumenty sprawozdawcze, do których zalicza się dzienniki działań, meldunki, sprawozdania, komunikaty.

Dziennik działań akcji/operacji prowadzi się w celu chronologicznego notowania przebiegu i wyników działań.
Zapisuje się w nim: sytuację operacyjną i stan zagrożenia, położenie i stan sił własnych od chwili otrzymania zadania,
decyzje dowódcy, przebieg działań ze szczególnym opisem najbardziej istotnych wydarzeń, pracę poszczególnych
dowódców, wyniki działań. Do dziennika dołącza się najważniejsze dokumenty, np. rozkazy, zarządzenia, szkice.

Meldunki dzielą się na terminowe lub doraźne. Terminowe składa się w czasie ustalonym przez przełożonego,
natomiast doraźne – zależnie od sytuacji lub na żądanie sztabu (dowódcy operacji). W dokumentach tych mel-
duje się o otrzymaniu zadania do wykonania, wykonaniu określonych czynności związanych z przygotowaniem
do działań i osiągnięciem gotowości oraz wynikach działań, gwałtownych zmianach sytuacji operacyjnej i podję-
tych w związku z tym decyzjach.

Raport końcowy – dokument pisemny przedstawiający przebieg działań, sporządzany po zakończeniu działań
przez poszczególnych dowódców oraz szczegółową analizę prowadzonych działań.

Komunikat – oficjalna wiadomość, informacja podana do powszechnej wiadomości  osobom upoważnionym
w formie dokumentu lub drogą radiową.

C. Dokumenty pomocnicze, do których zalicza się notatki, obliczenia, tabele (np. marszu), wykresy, zapotrzebowania.

Notatki – spostrzeżenia zapisane w trakcie realizacji operacji, zwykle w skrócie, bądź sformalizowane służ-
bowe lub urzędowe.

Obliczenia – wyniki liczenia, przewidywania, prognozowania działań.
Tabele – wykazy, zestawienia, rejestry danych, zwykle liczbowych rozmieszczonych na arkuszu w określo-

nym porządku, według rubryk.
Wykres – rysunek przedstawiający przebieg działań, zmiany liczbowe, zależności, sporządzany w formie gra-

ficznej, kolumnowej itp.
Zapotrzebowanie – dokument wyrażający decyzję lub prośba dotycząca dostarczenia środków albo przy-

dzielenia sił niezbędnych do realizacji zadania.

D. Inne pojęcia

System dowodzenia w operacji policyjnej – zbiór zespołów ludzkich, zasad, środków materialnych i metod
postępowania ujęty w ścisłe ramy organizacyjne, który aby wykonać zadanie w ramach akcji (operacji) policyj-
nej musi zawierać następujące komponenty: organizację dowodzenia, środki dowodzenia i  proces dowodzenia.

Organizacja dowodzenia – ogólne zasady działania i sposób zorganizowania dowództwa, relacje pomiędzy do-
wództwami, ich uprawnienia i odpowiedzialność oraz podział i strukturę funkcjonalną na stanowiskach dowodzenia.
Środki dowodzenia – zasoby techniczne i materialne przydzielone siłom Policji do prowadzenia działań i wy-

korzystania w ramach systemu dowodzenia operacji policyjnej, zorganizowane jako stanowiska dowodzenia,
sieci telekomunikacyjne, informatyczne, sygnalizacyjne, wspomagania dowodzenia itp.

Proces dowodzenia – łańcuch informacyjno-decyzyjny realizowany w cyklach decyzyjnych przez dowództwo,
rozmieszczone na stanowisku dowodzenia swojego szczebla organizacyjnego, jednakowy na wszystkich szcze-
blach dowodzenia, polegający na cyklicznym zbieraniu i opracowywaniu informacji, a następnie w ich przetwa-
rzaniu w informacje decyzyjne, które w formie zadania doprowadza się do wykonawców.

Fazy procesu dowodzenia – przygotowanie, reagowanie i odbudowa.
Przygotowanie – przedsięwzięcia planistyczne określające sposób reakcji na zagrożenie oraz działania mające

na celu zgromadzenie sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
Reagowanie – zasadnicze zadania zmierzające do osiągnięcia założonego celu. Do czynności umiejscowio-

nych na tym etapie działania zaliczamy również działania wyprzedzające. Ważnym elementem prawidłowej reali-
zacji działań jest odpowiednio zorganizowany nadzór i kontrola.

Odbudowa – działania po zakończeniu operacji lub akcji zmierzające do przywrócenia stanu „normalnego”
(pierwotnego).

Zasady dowodzenia – opracowane teoretycznie (ustalone) i zweryfikowane w praktyce ogólne normy racjo-
nalnego postępowania (twierdzenia, prawidłowości i reguły), które określają najrozsądniejsze sposoby działalno-
ści dowództw (dowódców, członków sztabu) podczas przygotowania i prowadzenia działań sił policyjnych w
ramach operacji (akcji) policyjnych.

Funkcje procesu dowodzenia – celowe działania, składające się z zespołu w różnym stopniu powiązanych ze
sobą czynności wykonywanych przez dowódców operacji, członków sztabu, odcinków i pododcinków. Ich sto-
sowanie w praktyce zapewnia sprawność działania zespołowego.

Ocena sytuacji operacyjnej – wszystkie czynniki, procesy i zjawiska obiektywnej rzeczywistości mające
istotne znaczenie dla organizacji walki z przestępczością, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
uwzględniające: organy spraw wewnętrznych i administracji, aktualny stan bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego oraz wpływ otoczenia.

Koncepcja – projekt sposobu przygotowania i realizacji operacji, opracowany przez dowódcę operacji, na
podstawie którego można przygotować plan działania dowódcy operacji.
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50
ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania
i opracowywania danych statystycznych o przestępczości

oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Poli-

cji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, groma-
dzenia, przetwarzania i opracowywania danych staty-
stycznych o przestępczości oraz zamachach samobój-
czych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz.
74 z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Wpisów do pól formularzy dokonuje się
na podstawie informacji zawartych w aktach po-
stępowania, urządzeniach ewidencyjnych albo pi-
semnych informacji przekazanych przez kierowni-
ka komórki organizacyjnej Policji, w której uzyska-
no materiały operacyjne lub inne własne Policji.
2. Formularze wypełnia, poprzez dokonanie w od-
powiednich polach wpisów, policjant prowadzący
postępowanie, a w uzasadnionych przypadkach
inny policjant lub pracownik Policji wskazany
przez kierownika jednostki lub komórki organiza-
cyjnej Policji, zwany dalej „wypełniającym".
3. Wypełniający oraz jego przełożony, a także kie-
rownik, o którym mowa w § 37 ust. 1-5, w przypad-
kach określonych w tym przepisie, są odpowiedzialni
za kompletność, jakość i zgodność wpisów na for-
mularzach z informacjami zawartymi w aktach postę-
powania, urządzeniach ewidencyjnych lub przekaza-
nymi przez kierownika komórki, w której uzyskano
materiały operacyjne lub inne własne Policji.
4. Formularze przekazuje się do komórek statysty-
ki przestępczości bez poprawek, z wyjątkiem

                                                          
1) 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, 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, z
2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z
2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz.
1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz.
708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w
Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1,
poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116, z
2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46, Nr 11, poz. 70, Nr 17,
poz. 116 i Nr 19, poz. 127 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 3.

przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4 .”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Na formularzu Stp-1 przekazuje się dane o:
1) śledztwach i dochodzeniach wszczętych przez

Policję pierwszy raz, z wyjątkiem dochodzeń
o wykroczenia skarbowe;

2) materiałach wyłączonych z postępowania przy-
gotowawczego do odrębnego prowadzenia o po-
szczególne czyny albo względem poszczególnych
osób;

3) postępowaniach przygotowawczych wszczę-
tych przez prokuratora lub inny organ i powie-
rzonych Policji przez prokuratora do przepro-
wadzenia w całości lub w określonym zakresie;

4) postępowaniach przygotowawczych własnych
prokuratora, w tym również tych, w których
powierzył Policji dokonanie poszczególnych
czynności;

5) postępowaniach w niezbędnym zakresie umo-
rzonych z powodu niewykrycia sprawcy i wpi-
sanych do rejestru przestępstw;

6) postępowaniach w niezbędnym zakresie przed-
stawionych prokuratorowi celem zatwierdzenia
wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowa-
niu przyspieszonym;

7) postępowaniach o czyn karalny wszczętych
przez sędziego rodzinnego.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Formularz Stp-1 wypełnia się bezpośrednio po
wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania,
postanowienia o wyłączeniu materiałów z postępowa-
nia przygotowawczego lub niezwłocznie po otrzymaniu
pierwszy raz przez Policję postępowania z prokuratury
do dalszego prowadzenia, równocześnie z wydaniem
postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu
sprawy do rejestru przestępstw po przeprowadzeniu
postępowania w niezbędnym zakresie lub przekazaniu
prokuratorowi celem zatwierdzenia wniosku o rozpo-
znanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Na formularzu Stp-2 przekazuje się dane o:
1) zakończonych przez Policję postępowaniach

przygotowawczych wszczętych pierwszy raz,
zawieszonych, podjętych, wznowionych lub
wyłączonych i przekazanych:
a) prokuratorowi celem zakończenia, albo do

przekazania do sądu rodzinnego lub innych
organów Rzeczypospolitej Polskiej, o któ-
rych mowa w lit. c-d, albo do organów
wymiaru sprawiedliwości innych państw,
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b) sędziemu rodzinnemu,
c) finansowym organom postępowania przygo-

towawczego,
d) prokuratorowi celem przekazania prokurato-

rowi wojskowemu, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antyko-
rupcyjnemu lub Żandarmerii Wojskowej;

2) postępowaniach w niezbędnym zakresie:
a) umorzonych bez wydania postanowienia o

wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, w tym
umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy
i wpisanych do rejestru przestępstw,

b) przekazanych do dalszego prowadzenia do
innych organów Rzeczypospolitej Polskiej,

c) przekazanych prokuratorowi celem zatwier-
dzenia wniosku o rozpoznanie sprawy w
postępowaniu przyspieszonym;

3) zakończonych postępowaniach przygotowaw-
czych prowadzonych po zwrocie sprawy;

4) postępowaniach zakończonych przez prokuratora;
5) materiałach zebranych w trybie art. 37 ustawy

z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11,
poz. 109 z późn. zm.3)), zwanej dalej „u.p.n.”,
przekazanych sędziemu rodzinnemu  z wnio-
skiem o wszczęcie postępowania;

6) postępowaniach wyjaśniających zakończonych
przez sędziego rodzinnego;

7) uzupełnieniu danych dotyczących zakończone-
go postępowania.

2. W rozumieniu zarządzenia za zakończenie prowa-
dzenia postępowania przez Policję uważa się:
1) przekazanie materiałów postępowania prokura-

torowi z wnioskiem o:
a) zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskar-
żenia w dochodzeniu, w tym zatwierdzenie
wniosku o rozpoznanie sprawy w postępo-
waniu przyspieszonym;

b) sporządzenie aktu oskarżenia w śledztwie,
c) wystąpienie do sądu z wnioskiem o umo-

rzenie postępowania przygotowawczego,
d) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowie-

nia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia,
w tym zatwierdzenie postanowienia o umo-
rzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do
rejestru przestępstw,

e) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowie-
nia o umorzeniu postępowania bez wydania
postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub
śledztwa, w tym zatwierdzenie postanowie-
nia o umorzeniu postępowania i wpisaniu
sprawy do rejestru przestępstw,

f) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia
o zawieszeniu dochodzenia  lub śledztwa,

g) zastosowanie amnestii,
                                                          
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 169,
poz. 1413.

h) wystąpienie z wnioskiem o przejęcie ściga-
nia przez organy wymiaru sprawiedliwości
innych państw;

2) przekazanie materiałów zebranych w trybie art.
37 u.p.n. bezpośrednio sędziemu rodzinnemu z
wnioskiem o wszczęcie postępowania o czyn
karalny;

3) skierowanie do prokuratora wniosku o przeka-
zanie postępowania sędziemu rodzinnemu;

4) przekazanie bezpośrednio lub za pośrednic-
twem prokuratora postępowania organom, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c-d.

3. Za zakończenie postępowania prowadzonego
przez prokuratora uważa się skierowanie aktu
oskarżenia lub wniosku do sądu o umorzenie po-
stępowania, wydanie postanowienia o umorzeniu
albo zawieszeniu postępowania, albo przekazanie
sprawy do prokuratora wojskowego, Żandarmerii
Wojskowej, finansowych organów postępowania
przygotowawczego lub organów wymiaru spra-
wiedliwości innych państw.

4. Za zakończenie postępowania prowadzonego
przez sędziego rodzinnego uważa się wydanie po-
stanowienia, o którym mowa w art. 21 § 2 lub
art. 42 u.p.n.

5. Uzupełnieniu podlegają dane o poniesionych
w postępowaniu wydatkach i dane o wartości za-
bezpieczenia majątkowego.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11. Formularz Stp-2 wypełnia się i przekazuje
do komórki statystyki przestępczości niezwłocznie
po zakończeniu prowadzenia postępowania przez
Policję lub inny uprawniony organ. W przypadku
skierowania sprawy do rozpoznania w postępo-
waniu przyspieszonym formularz Stp-2 wypełnia
się niezwłocznie po zatwierdzeniu przez prokurato-
ra wniosku do sądu o rozpoznanie.”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na formularzu Stp-5 przekazuje się dane o:
1) postępowaniach przygotowawczych wznowio-

nych lub podjętych z umorzenia, w tym o pod-
jętych na nowo wpisanych do rejestru prze-
stępstw, albo podjętych z zawieszenia;

2) postępowaniach przygotowawczych przekazanych
i przejętych do dalszego prowadzenia między ko-
mórkami organizacyjnymi lub jednostkami Policji;

3) postępowaniach przygotowawczych zwróco-
nych przez prokuratora do uzupełnienia;

4) postępowaniach karnych zwróconych przez
sąd za pośrednictwem prokuratora do uzupeł-
nienia, po wniesieniu aktu oskarżenia lub wnio-
sku o warunkowe umorzenie albo o rozpozna-
nie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;

5) postępowaniach przekazanych prokuratorowi
do osobistego prowadzenia;

6) postępowaniach przygotowawczych łączonych
w ramach jednej jednostki lub komórki organi-
zacyjnej Policji;

7) konieczności uzupełnienia danych dotyczących
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zakończonego postępowania.”;
7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. W przypadku, o którym mowa w § 13
ust. 1 pkt 1, dane przekazuje jednostka lub komórka
organizacyjna Policji, która postępowanie przygoto-
wawcze otrzymała do prowadzenia po wznowieniu
lub podjęciu z umorzenia albo z zawieszenia, albo
która podjęła na nowo dochodzenie lub postępowa-
nie wpisane do rejestru przestępstw.
2. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt
2, dane przekazuje jednostka lub komórka organi-
zacyjna Policji przekazująca akta postępowania
oraz jednostka lub komórka organizacyjna Policji
przejmująca je do dalszego prowadzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1
pkt 3 i 4, dane przekazuje jednostka lub komórka
organizacyjna Policji, do której zwrócono postę-
powanie do uzupełnienia. Zlecenia przez prokura-
tora dokonania pojedynczej czynności procesowej
po zakończeniu postępowania przez Policję nie
uważa się za zwrot sprawy do uzupełnienia.
4. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1
pkt 5, dane przekazuje jednostka lub komórka or-
ganizacyjna Policji przekazująca postępowanie
prokuratorowi.
5. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt
6, dane przekazuje jednostka lub komórka organiza-
cyjna Policji, w której połączono postępowania.
6. W przypadku, gdy prokurator, po zwrocie z są-
du, wznowieniu lub podjęciu postępowania z umo-
rzenia albo z zawieszenia, nie przekaże sprawy
jednostce lub komórce organizacyjnej Policji do
prowadzenia dane, o których mowa w § 13 ust. 1
pkt 1, przekazuje prokuratura.”;

8) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na formularzu Stp-3 dane przekazuje się, gdy:
1) prowadzone przez Policję postępowanie o okre-
ślone przestępstwo zakończyło się:
a) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub

sporządzenie aktu oskarżenia, w tym o za-
twierdzenie wniosku o rozpoznanie sprawy
w postępowaniu przyspieszonym,

b) skierowaniem wniosku o zastosowanie amnestii,
c) skierowaniem wniosku do prokuratora o

wystąpienie do sądu z wnioskiem o umo-
rzenie postępowania,

d) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub
sporządzenie postanowienia o umorzeniu z
powodu:
− okoliczności, że podejrzany nie popełnił

zarzucanego mu przestępstwa, z zastrze-
żeniem § 24 ust. 4,

− cofnięcia przez osobę uprawnioną wnio-
sku o ściganie sprawcy czynu zabronio-
nego po przedstawieniu mu zarzutu,

− niecelowości orzekania,
− niewykrycia sprawcy, z zastrzeżeniem

§ 24 ust. 4,
− śmierci podejrzanego lub nieletniego,

− niepoczytalności sprawcy,
e) skierowaniem wniosku o przekazanie postępo-

wania prokuratorowi wojskowemu, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu lub Żandarmerii Wojskowej,

f) skierowaniem wniosku o przejęcie ścigania
przez organy wymiaru sprawiedliwości in-
nych państw,

g) przekazaniem sędziemu rodzinnemu,
h) przekazaniem do finansowych organów po-

stępowania przygotowawczego, z uwagi na
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
przez sprawcę;”;

9) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W postępowaniu przygotowawczym prowa-
dzonym po zwrocie sprawy,  na formularzu Stp-3
przekazuje się tylko dane o dodatkowo ujawnio-
nym przestępstwie, o którym wcześniej nie prze-
kazano danych do Temidy.”;

10) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:
„§ 23. 1. Na formularzach Stp-1, Stp-2 i Stp-3
w polu oznaczonym numerem I wpisuje się symbol
statystyczny jednostki lub komórki organizacyjnej
Policji, powszechnej jednostki organizacyjnej pro-
kuratury lub sądu rodzinnego, która wszczęła,
przekazała lub zakończyła postępowanie.
2. Na odwrotnej stronie formularza Stp-2
w „Wykazie spraw połączonych", kończeniu po-
stępowania, do którego dołączono inne postę-
powania, wpisuje się symbole statystyczne jed-
nostek lub komórek organizacyjnych Policji oraz
numery spraw połączonych nadanych im w cza-
sie wpisania do rejestru śledztw i dochodzeń,
zwanego dalej „RSD".
3. Na odwrotnej stronie formularza Stp-2
w „Wykazie spraw połączonych", po zakończe-
niu postępowania przez prokuratora lub sędziego
rodzinnego, które po podjęciu lub wznowieniu
nie zostało przekazane Policji, w prokuraturze lub
sądzie rodzinnym wpisuje się symbole staty-
styczne jednostki lub komórki organizacyjnej Po-
licji, która prowadziła postępowanie przed umo-
rzeniem lub zawieszeniem.
4. Na formularzu Stp-3 w polu oznaczonym nume-
rem Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki
organizacyjnej Policji najniższego szczebla, na tere-
nie działania której przestępstwo popełniono.
5. W formularzu Stp-3 dotyczącym przestęp-
stwa wykrytego w postępowaniu przygotowaw-
czym, które zakończono po podjęciu z umorzenia
lub wznowieniu, w polu oznaczonym numerem
la wpisuje się symbol statystyczny jednostki or-
ganizacyjnej Policji, która zebrała informacje uza-
sadniające dostatecznie wydanie postanowienia
o podjęciu lub wznowieniu postępowania z za-
strzeżeniem, że jeżeli postępowanie po podjęciu
było prowadzone przez:
1) jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji

tego samego województwa nadrzędną nad
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jednostką, o której mowa w ust. 4, to w pole
Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki,
o której mowa w ust. 4;

2) inną jednostkę lub komórkę organizacyjną Po-
licji tego samego województwa, w stosunku
do której nie są przetwarzane dane o prze-
stępstwach stwierdzonych, to w pole 1a
wpisuje się symbol statystyczny jednostki or-
ganizacyjnej Policji najniższego szczebla, na
terenie działania której jednostka lub komórka
prowadząca postępowanie po podjęciu lub
wznowieniu ma swoją siedzibę;

3) jednostkę lub komórkę organizacyjną Policji
innego województwa, to w pole 1a wpisuje
się symbol statystyczny jednostki organizacyj-
nej Policji najniższego szczebla, na terenie
działania której komórka organizacyjna lub jed-
nostka Policji prowadząca postępowanie po
podjęciu lub wznowieniu ma swoją siedzibę;

4) prokuraturę lub sąd rodzinny, to w pole 1a
wpisuje się symbol statystyczny jednostki or-
ganizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 4.

6. W formularzu Stp-3 w sytuacjach procesowych
określonych w § 16 ust. 1 pkt 3, w polu ozna-
czonym numerem Ia wpisuje się symbol staty-
styczny jednostki organizacyjnej Policji, która od-
zyskała mienie.

7. Na formularzach Stp-3 dotyczących postępowań
połączonych wpisuje się numer RSD postępowa-
nia, do którego włączono postępowanie.

8. Na formularzu Stp-5 w przypadku przekazywania
przez jednostkę organizacyjną Policji danych o po-
stępowaniach przygotowawczych zwróconych do
uzupełnienia, wznowionych lub podjętych z umo-
rzenia, w tym o podjętych na nowo wpisanych do
rejestru przestępstw, albo podjętych z zawiesze-
nia, wpisuje się ten sam numer RSD nadany po-
stępowaniu w czasie wpisywania do RSD.
§ 24.1. W przypadku przekazywania na formula-
rzu Stp-3 danych o przestępstwie stwierdzonym
w postępowaniu przygotowawczym podjętym lub
wznowionym z umorzenia, o którym przekazano
dane jako o niewykrytym w bieżącym roku kalen-
darzowym lub wcześniej, o rodzaju symbolu wpisy-
wanym w polu oznaczonym numerem III „Podstawa
rejestracji" decyduje data wydania postanowienia o
podjęciu lub wznowieniu postępowania.
2. W przypadku przekazywania na formularzu
Stp-3 danych o przestępstwie objętym postępo-
waniem przygotowawczym podjętym z umorzenia,
po ustaleniu, że sprawcą jest osoba niepoczytalna
lub nieletni do lat 13, w polu oznaczonym nume-
rem III „Podstawa rejestracji" wpisuje się symbol
"5" lub "7" (podjęcie lub wznowienie postępowa-
nia po umorzeniu) zamiast symbolu "8" albo "9"
(popełnienie czynu przez nieletniego do lat 13 albo
umorzenie z uwagi na niepoczytalność).
3. W przypadku przekazywania na formularzu Stp-
3 danych o przestępstwie stwierdzonym w zakoń-

czonym postępowaniu przygotowawczym, które zo-
stało wyłączone do odrębnego prowadzenia wzglę-
dem innego dorosłego współsprawcy (bez względu
na formę zjawiskową), dane tej osoby wpisuje się w
polu oznaczonym numerem XIX w pozycji "02".
4. W przypadku przekazywania na formularzu
Stp-3 danych o czynie karalnym stwierdzonym w
zakończonym postępowaniu, które zostało wyłą-
czone do odrębnego prowadzenia względem nie-
letniego, który popełnił przestępstwo wspólnie z
dorosłym, dane o tym nieletnim wpisuje się w
polu oznaczonym numerem XIX w pozycji "02",
chyba że dorosły jest nieustalony i postępowanie
pierwotne umorzone jest wobec niewykrycia
sprawcy, wówczas dane nieletniego wpisuje się w
polu oznaczonym numerem XIX w pozycji "01", a
dorosłego po wykryciu w podjętym z umorzenia
postępowaniu pierwotnym w pozycji "02".
5. Dane o przestępstwie stwierdzonym, wcześniej
przekazane do Temidy w związku z postępowa-
niem przygotowawczym umorzonym wobec nie-
wykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że po-
dejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestęp-
stwa, gdy nie wydano postanowienia o podjęciu
lub wznowieniu postępowania, albo gdy postępo-
wanie po podjęciu lub wznowieniu umarza się z
tych samych powodów, przekazywane są na for-
mularzu Stp-3 tylko w zakresie dotyczącym war-
tości odzyskanego mienia.
6. W przypadku przekazywania danych o prze-
stępstwach stwierdzonych w postępowaniu przy-
gotowawczym podjętym lub wznowionym z umo-
rzenia, gdy postępowanie umorzono z powodu
niewykrycia sprawcy przestępstwa, a następnie
podjęto lub wznowiono i połączono do wspólnego
prowadzenia przeciwko ustalonemu sprawcy, da-
ne przekazuje się na tylu formularzach Stp-3, ile
zgłoszono wcześniej przestępstw niewykrytych –
nawet wówczas, gdy sprawcy zarzucono działanie
w warunkach określonych w art. 12 k.k.”;

11) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wypełniony odcinek kontrolny formularza
Stp-2 włącza się do akt kontrolnych postępowa-
nia lub dołącza do kopii wniosku o rozpoznanie
sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo
pisma przekazującego postępowanie lub sprawę
sędziemu rodzinnemu lub innemu organowi.”;

12) załącznik nr 1 „Wykaz symboli cyfrowych do
formularzy” otrzymuje brzmienie określone w
załączniku do niniejszego zarządzenia;

13) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące
zmiany:
a) w części A „Przestępstwa z Kodeksu Karne-

go" w pozycji 2 po punkcie 5 dodaje się
punkt 5a w brzmieniu:

„5a) art. 132a publiczne pomawianie narodu o udział,
organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie ko-
munistyczne lub nazistowskie ................. 918 90”,
b) w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych”: –
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po pozycji 118 dodaje się pozycję 118a w brzmieniu:
„118a. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu
Wojskowego art. 79 i 79a ................... 993 90”,
– dodaje się pozycję 123 w brzmieniu:
„123. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów art. 29 ust. 1 i 4 oraz art.
29a ust. 1 i 2 ........................................ 998 90”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca

2007 r.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

Załącznik
do zarządzenia nr 242
Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 marca 2007 r.

WYKAZ  SYMBOLI  CYFROWYCH  DO  FORMULARZY1)

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.2) ……………………………………………........................................... 3
– z zastosowaniem art. 517b § 3 k.p.k. ...……………………………………………..…............................. 4

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:

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) broń nieustalona …………………………………………………………………............................................... 4
f) miotacz gazu obezwładniającego ……………………………………………….............................................. 5
g) materiał wybuchowy ……………………………………………………………............................................... 6
h) niebezpieczny przedmiot, urządzenie (ukryte ostrze, kastet, nunczako, pałka, imitacja kija bejsbolowego) ... 8
i) nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego przedmiotu, urządzenia lub nie ustalono użycia .... 9
j) pies lub inne zwierzę ………………………………………………………………............................................. 0

4) „IV. Reakcja na przestępstwo" – symbol określający upływ czasu od chwili otrzymania informacji o popełnio-
nym przestępstwie lub czynie karalnym do podjęcia czynności policyjnych3):
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. Podstawa wszczęcia" − symbol podstawy wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego …………………………………………………………………………………....... 1

                                                          
1  W wykazie umieszczono tylko te pola, które wymagają objaśnień co do sposobu ich wypełnienia.
2  Symbol „3” wpisuje się wyłącznie w przypadku przekazywania na formularzu Stp-1 danych o postępowaniu w niezbęd-

nym zakresie, umorzonym w trybie rejestrowym.
3  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 wybucho-
wego, niebezpiecznego przedmiotu albo urządzenia, a także psa lub innego zwierzęcia.
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b) zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony ……………………………………………………………………....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 elek-
tronicznych 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 albo oddziału prewencji lub

samodzielnego pododdziału prewencji Policji ………………………………..…………………………...….... 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 (CBŚ KGP) ….. l
h) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby kryminalnej lub służby

prewencyjnej innej, niż wymienione w lit. e i lit. f albo innej służby policyjnej, niż wymienione w lit. e – g ...... Y
i) inny czyn ujawniony w toku postępowania ….………………………………..……………………...……...…… 5
j) 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, ubezpieczenio-
wą, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemy-
słowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy uży-
ciu elektronicznych instrumentów płatniczych ………………………………………………………………… K

− dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ……………………….…... L
k) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:

− prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń.. M
− wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub

samodzielnego pododdziału prewencji Policji ………………….....…………………………………….…….. N
− ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym .. O
− dzielnicowych …………………………………………………………………………..………………………....... P
− nieletnich i patologii, izby dziecka ……………………………………………………………………………...... R

l) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) …….……………………..……. S
m) na podstawie innych materiałów własnych Policji ……………………………………………………………...…8
n) na podstawie danych uzyskanych z Internetu ……………………………………………………………………… 9
o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:

− tylko służby kryminalnej ……………...………………………………………………………………………...... .T
− tylko służby prewencyjnej ……………………………………………………………………………………….... U
− tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ………………………………...……………………..…………………….…. W
− wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ……………………………………………….………..………. Z

6) „VI. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu przestępstw" − symbol cyfrowy czynu głównego.

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 zakoń-
czyła postępowanie lub czynności wobec nieletniego oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub
sądu rodzinnego);
2) „II. Podstawa rejestracji" − symbol podstawy rejestracji4, gdy:

a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:
− bez postępowania sprawdzającego ………………………………………………………..…………………... …1

                                                          
4  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.
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− 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 lub wniosku o

warunkowe umorzenie albo o rozpoznanie w postępowaniu przyspieszonym ………...……………………. 7
f) postępowanie wyłączone ……………………………………………………………………………………………... 8
g) podjęto po zawieszeniu po uprzednim wyłączeniu względem współsprawcy/współsprawców (bez wzglę-

du 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 publicznoprawnej5:
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

4) „IV. Rodzaj postępowania" − symbol formy postępowania6:
a) dochodzenie policyjne …………………………………………………………………………………………….……. 3
b) dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym ………………………………………………………………..….… 1
c) śledztwo policyjne …………………………………………………………………………………………………….... 8
d) śledztwo lub dochodzenie powierzone przez prokuratora w całości lub w określonym zakresie ..………… 4
e) śledztwo lub dochodzenie − 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 wy-
łączeniem 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 try-
bie rejestrowym) ………………………………………………………………………………………..….………….… 9

j) czynności procesowe prowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 517b § 3 k.p.k. ………............. 2

5) „V. Podstawa wszczęcia" − symbol podstawy wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego ………………………………………………………………….……………….…. 1
b) zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony  …………………………………………………………………….. 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, ubezpieczenio-
wą, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemy-
słowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy uży-
ciu elektronicznych instrumentów płatniczych ……………………………………………………………….... B

                                                          
5 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".

6 Nie wypełnia się, gdy postępowanie przygotowawcze, bez względu na formę, w której było prowadzone, umorzono po
przeprowadzeniu czynności przewidzianych w art. 308 lub 17 § 2 k.p.k. bez wydania postanowienia o wszczęciu postę-
powania. 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 postę-
powania do rejestru przestępstw (umorzenie rejestrowe).
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− 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 albo oddziału prewencji lub

samodzielnego pododdziału prewencji Policji ………………………………………………………………….... 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 (CBŚ KGP) ……... l
h)  ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby kryminalnej lub służby

prewencyjnej innej, niż wymieniona w lit. e i lit. f, albo innej służby policyjnej, niż wymienione w lit. e-g …...... Y
i)  inny czyn ujawniony w toku postępowania ……………..………………………………….……………………… 5
j)  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, ubezpieczenio-
wą, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemy-
słowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy uży-
ciu elektronicznych instrumentów płatniczych ………………………………………………………….……... K

− dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ………………………….…. L
k)  na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:

− prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ..… M
− wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub

samodzielnego pododdziału prewencji Policji …………………………………………………………..………. N
− ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym... O
− dzielnicowych ……………………………………....……………………………………………………..………... P
− nieletnich i patologii, izby dziecka ………………………………………………………………………..…….... R

I)    na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) …………………………….…. S
m) na podstawie innych materiałów własnych Policji ………………………………………………………….….…. 8
n)  na podstawie danych uzyskanych z Internetu ………………………………………………………………….…. 9
o)  w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:

−  tylko służby kryminalnej ……………………………………………..……………………………………………… T
−  tylko służby prewencyjnej …………………………………………………………………………………..…….... U
−  tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ………………………………….................................................……. W
−  wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ……………………………………………………………….…. Z

6) „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

7) „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

8) „VIII. Czas trwania" − symbol czasu trwania postępowania7:
                                                          
7  Do czasu trwania postępowania nie wlicza się okresu od daty wydania postanowienia o umorzeniu lub zawieszeniu postę-

powania do daty wydania postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania oraz czasu trwania postępowania me-



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5                                                                            Poz. 50-216-

a) do  5 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

9) „IX. Wynik postępowania" − symbol wyniku postępowania (dotyczy odpowiednio prokuratora lub sędziego
rodzinnego):

a) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia, w tym zatwier-
dzenie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym:
− bez przeprowadzenia procedury określonej w art. 335 k.p.k. i bez mediacji ……….…………...……... 00
− po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k. i mediacji …………………………...….…. 01
− po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k., bez mediacji ……………………………….02
− po przeprowadzeniu mediacji, bez procedury określonej w art. 335 k.p.k. ………………………….......03
−  skierowanie wniosku o zastosowanie amnestii lub abolicji …………………………………………..….... 10

b) przekazanie postępowania do:
− sądu rodzinnego lub zakończenie sprawy przez sędziego rodzinnego …………..…………………...…... 32
− finansowych organów postępowania przygotowawczego ……………..………………………………...... 12
− innych niż wymienione wyżej organów Rzeczypospolitej Polskiej …..……………………………………. 14
− przejęcia ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw……………………………….. 41

d) skierowanie wniosku o zawieszenie lub zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia lub śledztwa 15
e) skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania:

− bez przeprowadzenia mediacji (art. 23a k.p.k.) ……………..………………………………………….....… 16
− po przeprowadzeniu mediacji (art. 23a k.p.k.) ……………..…………………………………………..……. 26

f) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postę-
powania:
− wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, a jednocześnie nie wy-

kryto sprawcy …........………………………………………………………………………….………….……… 18
− z powodu niewykrycia sprawcy ………..……….…………………………………….…………………….….. 19
− wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu …….…..…………………………………………..….…… 20
− z braku znamion czynu zabronionego ……..……….………………………………………………………..…. 21
− z braku znamion czynu zabronionego, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 lub 17 § 2 k.p.k., bez

wydania postanowienia o wszczęciu postępowania ………..…………….……………………………….... 22
− z powodu niecelowości orzekania ………..………………….…………………………………..……….….... 25
− wobec stwierdzenia, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności …………….....…... 23
− wobec stwierdzenia, że czyn stanowi wykroczenie ….……………................................................ 13
− z innych przyczyn wyłączających ściganie ……..……....……..………………………………………..…... 17

10) „X. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu symboli cyfrowych przestępstw” − symbol cyfrowy czynu
głównego;

11) „XI. Wartość zabezpieczenia w zł" − wartość mienia zabezpieczonego w złotych8, uzupełnienie danych do-
konywane jest poprzez wpisanie wartości dodatkowo zabezpieczonego mienia;

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 (w każdym przypadku faktyczną –
łączną – liczbę czynów w zakończonym postępowaniu, nawet jeśli dane o wszystkich lub części z nich zostały
przekazane przy wcześniejszym zgłoszeniu o zakończeniu  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; uzupełnienie danych dokony-
wane jest poprzez wpisanie wartości wydatku, która obliczona została po zgłoszeniu o zakończeniu postępowa-
nia (np. w fakturze za przechowywanie pojazdu).
                                                                                                                                                                                                               

diacyjnego. 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 wyłą-
czonym zakresie były dokonywane czynności procesowe.

8 Wypełnia się tylko wtedy, gdy prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym i do czasu zakończenia postępo-
wania przez Policję nie zostało ono uchylone, poprzedzone tymczasowym zajęciem mienia ruchomego lub wnioskiem Policji o
wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w którym zostały określone składki mienia ruchomego lub nieruchome-
go ujawnione przez Policję; niedozwolone jest wpisywanie wartości tymczasowo zajętego mienia ruchomego.
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3. Formularz Stp-3
Na formularzu Stp-3 wpisuje się w polu oznaczonym jako:

1) „l. Symbol jednostki Policji (kończącej postępowanie), nr RSD" − symbol województwa i jednostki lub ko-
mórki 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. 6 § 2 k.k.s. (czyn ciągły)

wpisuje się datę ostatniego zachowania, gdy czyn zabroniony polega na wielu działaniach, a datę pierw-
szego 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 przestęp-
stwie do organu Policji lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania;

3) „III. Podstawa rejestracji" − symbol podstawy rejestracji9:
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 zgło-

szone 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 z powodu niepoczytalności podejrzanego………………….…………………………………………... 9

4) „IV. Grupa strat" − symbol wysokości strat, wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści majątkowych
lub uszczuplenia należności publicznoprawnej10:

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

5) „V. Klasa miejscowości" − symbol miejscowości miejsca popełnienia czynu:
a) wieś …………………………………………………………………………………………………..………………….... 0
b) miasto o liczbie ludności:

− do 5.000................................................................................................................................ 1
− 5.001-10.000......................................................................................................................... 2
− 10.001-20.000....................................................................................................................... 3
− 20.001-50.000....................................................................................................................... 4
− 50.001-100.000..................................................................................................................... 5
− 100.001-200.000................................................................................................................... 6
− 200.001-500.000................................................................................................................... 7
− ponad 500.000....................................................................................................................... 8

                                                          
9 W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3 danych o mieniu odzyskanym po umorzeniu postępowania, gdy nie wy-

dano postanowienia o podjęciu lub wznowieniu wpisuje się symbol 5 lub 7 w zależności od tego, kiedy mienie odzyskano;
w ten sam sposób należy postąpić w przypadku odzyskania mienia po podjęciu lub wznowieniu postępowania, gdy postę-
powanie umorzono z tych samych powodów.

10 Wpisuje się symbol ustalony na podstawie faktycznych strat materialnych, wysokości nielegalnego obrotu, wartości ko-
rzyści majątkowych lub wartości uszczuplenia należności publicznoprawnej. Symbol należy wpisywać również w przypad-
ku 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". Niedo-
zwolone jest wpisywanie wartości towarów podrobionych lub pirackich w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) NR
1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o
naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków, które mają być stosowane w odniesieniu do towarów
naruszających takie prawa 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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c) na terytorium innego państwa ......................................................................................................  9

6) „VI. Podstawa wszczęcia" − symbol podstawy wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego ……………………………………………….………………………………….…. 1
b) zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony ……………………………………………………………………... 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, ubezpieczenio-
wą, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemy-
słowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy uży-
ciu 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 albo oddziału prewencji lub

samodzielnego pododdziału Policji ………………………………………………………………………….……. 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 (CBŚ KGP) ….… I
h) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby kryminalnej lub służby

prewencyjnej innej, niż wymieniona w lit. e i lit. f, albo innej służby policyjnej, niż wymienione w lit. e – g …........ Y
i) inny czyn ujawniony w toku postępowania ……………………………………………………………........…..... 5
j) 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, ubezpieczenio-
wą, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemy-
słowej,             do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami
przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ………………………………………………………. K

− dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ……………………………. L
k) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:

− prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń .. M
− wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub

samodzielnego pododdziału prewencji Policji ………………………………………………………………...... N
− ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym .. O
− dzielnicowych ……………….……………………………………………………………………………………..... P
− nieletnich i patologii, izby dziecka ………………………………………………………………………………... R

l) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) …………………………………. S
m) na podstawie innych materiałów własnych Policji …….………….…………………………………….………… 8
n) na podstawie danych uzyskanych z Internetu …………..………….……………………………….………..…... 9
o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:

− tylko służby kryminalnej ……………………………………………………………………………………...……. T
− tylko służby prewencyjnej ……………...…………………………………………………………………….…... U
− tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ……………………………………………………….…………………….….. W
− wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) …………………………………………………………………. Z

7) „VII. Sprawcy czynu" − symbol odnoszący się do informacji o sprawcach przestępstwa, jeżeli w czasie za-
wiadamiania 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 ustalonych sprawców przestępstwa lub czynu karalne-
go − jeżeli przestępstwo popełniono:

a) indywidualnie przez osobę dorosłą …………………………………………………………………………………... 1
b) indywidualnie przez nieletniego ………………………………………………………………………………………. 2
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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 ustalono11 …………………………………………………….……………………………..……….…….………… 9
9) „IX. Sprawcami przestępstwa byli" − symbol określający, czy ustalonymi 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 ustalono11 …………………………………………………….…………………………………….……..…….…… 9

10) „X. Oględziny śledcze" − symbol dotyczący oględzin miejsca zdarzenia i śladów kryminalistycznych ujaw-
nionych podczas oględzin:

a) oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, któ-
re w ramach dowodu z opinii biegłego poddano badaniom i wyniki badań:
− wskazały bezpośrednio sprawcę przestępstwa albo ukierunkowały dalsze czynności operacyjne lub

procesowe, które doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa …………………………………….... 1
− były przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych, ale nie doprowadziły do ustalenia

sprawcy przestępstwa ……………………………………………………………………………….……………... 2
− nie były przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych ……………………………………….. 3

b) oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady kryminalistyczne, któ-
rych nie poddano badaniom w ramach dowodu z opinii biegłego, gdyż:
− dowód z opinii biegłego był zbędny w postępowaniu …………………………………………………...….… 4
− odstąpiono od jego przeprowadzenia z innych przyczyn ……………………………………………………… 5

c) oględziny przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki i nie ujawniono śladów kryminalistycznych:
− mimo użycia środków techniki kryminalistycznej do ujawniania śladów …………………………..………. 0
− nie użyto środków techniki kryminalistycznej do ujawniania śladów …………………………………….… 6

d) oględziny przeprowadzono bez udziału technika kryminalistyki i zabezpieczono  ślady kryminalistyczne .. 7

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 sejmi-

ku, siedziba naczelnego lub centralnego organu administracji państwowej, Sejm, Senat) ……………. 13
− budynek organów ścigania − Policja, Straż Graniczna i inne, z wyłączeniem finansowych organów do-

chodzenia …………………………………………………………………………………………...……….……... 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

                                                          
11 Tylko dla przestępstw niewykrytych
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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 obrachunko-

we, obsługa prawna i podobne ………………………………………………………………………………….. 23
− giełda towarowa, giełda samochodowa ………………………………………………………………………… 24
− 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 turystycz-

ny  61
− 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:
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− 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
− 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, pastwisko …………………………………………………….…………………………….. 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

n) nie ustalono obiektu lub miejsca ………………………………………………………………………….…………..00
12) „XII. Przedmiot przestępstwa" − symbol głównego przedmiotu przestępstwa kradzieży, przywłaszczenia,
oszustwa, kradzieży z włamaniem, zniszczenia, fałszerstwa, kradzieży rozbójniczej, rozboju, wymuszenia roz-
bójniczego, 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

                                                          
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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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
− samochód ciężarowy z towarem ………………………………………………………………………………... 26
− samochód specjalny ………………………………………………………………………………..…………….. 27
− statek wodny …………………………………………………………………………………………..………….. 28
− statek powietrzny ………………………………………………………………………………...……………….. 29
− tabor szynowy kolejowy, pociąg metra, tramwaj, trolejbus ……………………………………….…….…. 30

d) dokumenty lub ich blankiety:
− akt notarialny …………………………………….………………………………..…………………………….… 31
− dokument identyfikacyjny zarejestrowanego zwierzęcia (paszport), świadectwo rodowodowe zwierzę-

cia hodowlanego ……………………………………………………………………………………………………. 32
− dokument lub przedmiot związany z rejestracją pojazdu (pozwolenie czasowe, pozwolenie czasowe

badawcze, nalepka kontrolna, zalegalizowana tablica rejestracyjna, znak legalizacyjny) ……………… 33
− dokument poświadczający nabyte kwalifikacje i umiejętności (np. prawo jazdy, licencja) ……………. 34
− dokument stanowiący dowód odprawy celnej ……………………………………..……………………….... 35
− dokument związany z działalnością gospodarczą (np. faktura, rachunek, umowa cywilno prawna) ... 36
− dowód osobisty, inny dokument stwierdzający tożsamość ……………………………...………………... 37
− karta pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu ………………………………………………………………..…. 38
− książeczka oszczędnościowa, bon lokacyjny, bon oszczędnościowy ……………….……………….…... 39
− legitymacja służbowa, legitymacja szkolna i studencka, książeczka wojskowa ………………………... 40
− los loteryjny, inny dowód udziału w grze losowej lub zakładzie wzajemnym ………………………….... 41
− recepta ………………………………………………………………………………………….……………….…... 42
− paszport, karta pobytu cudzoziemca, inny dokument podróży ……………………………………….……. 43
− pieczęć, stempel, plomba, znak probierczy, inny znak urzędowy …………………………………….…… 44
− polisa ubezpieczeniowa, inny dokument związany z działalnością ubezpieczeniową …………..……... 45
− świadectwo, certyfikat (np. sanitarne, weterynaryjne, fitosanitarne, jakości) ………………………….. 46
− świadectwo, dyplom, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, indeks, inny druk szkolny …………….. 47
− tradycyjny lub elektroniczny bilet komunikacyjny, bilet wstępu ……………………………………………. 48
− zaświadczenie lub inny dokument wydawany przez pracownika służby zdrowia ………………………. 49
− zaświadczenie o wyniku badania technicznego pojazdu lub innego urządzenia …………….…….……. 50
− znak wartościowy (np. znaczek pocztowy, znak opłaty skarbowej, innej opłaty publicznej) …….….. 51

e) pieniądze, inne środki płatnicze, papiery wartościowe:
− akcja, obligacja, czek, weksel, papier wartościowy inny ……………………………………………….….. 52
− karta systemu płatniczego wydawana przez bank lub inny podmiot (np. płatnicza, kredytowa) …….. 53
− monety i banknoty polskie ……………………………………………………………………………..………… 54
− monety i banknoty euro ……………………………………………………………………………………..……. 55
− monety i banknoty dolary amerykańskie ……………………………………………………………………….. 56
− monety i banknoty inne …………………………………………………………………………………………... 57
− środek płatniczy inny ………………………………………………………………….…………………………… 58

f) środki finansowe:
− dotacja lub subwencja krajowa ……………………………………………………….…………………………. 59
− dotacja lub subwencja z Unii Europejskiej ……………………………................................................ 60
− kredyt lub pożyczka krajowa ………………………………………………………………..…………………… 61
− należność za towar, dostawę, usługę ……………………………………………………………………..…… 62
− podatek inny lub opłata lokalna ………………………………………………………………………….….…… 63
− podatek VAT ………………………………………………………………………….…………………….………. 64
− pożyczka, kredyt z Unii Europejskiej …………………………………………………………………….……... 65
− środek funduszu krajowego …………………………………………………………………………………..….. 66
− środek funduszu strukturalnego Unii Europejskiej, środek Funduszu Spójności ……….………………... 67
− świadczenie z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego ………………………………….….……………... 68
− świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie ………………………………………………………………... 69
− świadczenie z umowy ubezpieczenia majątkowego ………………..………………………………….……. 70
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− świadczenie z umowy ubezpieczenia innej ……………………………………………………………..……... 71
− świadczenie z ubezpieczenia społecznego (np. emerytalne, rentowe, chorobowe, z tytułu bezrobocia),

zasiłek (np. rodzinny, wychowawczy, pogrzebowy) ………………………………………………………... 72
− wynagrodzenie za pracę ……………………………………………….……………………………………….… 73
− zamówienie publiczne ………………………………………………………………………………………..…... 74

g) środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory i podobne:
− amfetamina …………………………………………………..……………………………………………………… 75
− ekstazy (tabletki) ………………………………………………………………………………….………………... 76
− heroina …………………………………………………………………………………………………………........ 77
− kokaina, crack ……………………………………………………………………………………………….……... 78
− LSD ………………………………………………………………………………………………………..…….…... 79
− marihuana lub haszysz …………………………………………………………………………….…….……….. 80
− polska heroina ………………………………………………………………………………………….…………... 81
− substancja psychotropowa lub środek odurzający innego rodzaju niż określony wcześniej albo prekursor .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, in-

strument 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

k) nie ustalono przedmiotu13 ……………………………………………………………………..………………………00

13) „XIII. Liczba pokrzywdzonych małoletnich" − liczbę ustalonych pokrzywdzonych małoletnich przy przestęp-
stwach 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. 58 ust. 2 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 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

                                                          
13 Tylko dla przestępstw niewykrytych popełnionych w formie stadialnej usiłowania, jeśli nie ustalono konkretnego przedmiotu.
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15) „XV. Rodzaj zabezpieczenia obiektu" − symbol rodzaju zabezpieczenia obiektu kradzieży, kradzieży z wła-
maniem, 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

16) „XVI. Suma strat w zł" − sumę strat materialnych, wysokość nielegalnego obrotu, wartość korzyści mająt-
kowych lub wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej w złotych, stosując następujące zasady:

a) przez straty rozumieć należy spowodowany bezpośrednio przestępstwem uszczerbek w mieniu, w szcze-
gólności 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 lite-

rami "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, a także w przypadku odzyskania mienia po umorzeniu postępowania, gdy nie
wydano postanowienia o podjęciu lub wznowieniu, a także w przypadku odzyskania mienia po podjęciu
lub wznowieniu postępowania, gdy postępowanie umorzono z tych samych powodów,

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 1383/2003 z dnia 22
lipca 2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naru-
szenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków, które mają być stosowane w odniesieniu
do towarów naruszających takie prawa i towarów pirackich;

18) „XVIII. Liczba wypełnionych pozycji" − symbol statystyczny pozycji ostatniego wypełnionego wiersza w
części formularza dotyczącej podejrzanych;

19) „XIX. Symbol kwalifikacji prawnej"14 − odpowiedni symbol cyfrowy czynu głównego z katalogu symboli
cyfrowych przestępstw;

20) „XX. Forma popełnienia przestępstwa"14 − 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"14 − symbol sposobu zakończenia postępowania15:
a) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia, w tym zatwier-

dzenie wniosku o rozpoznanie sprawy  w postępowaniu przyspieszonym …..……………………………….. 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

                                                          
14 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 zgłoszonego podejrzanego. Pozycja ”01” i następne służą przekazywaniu danych o podejrzanych o popełnienie
zgłoszonego przestępstwa.

15 W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3 danych o mieniu odzyskanym po umorzeniu postępowania, gdy nie wy-
dano postanowienia o podjęciu lub wznowieniu, a także w przypadku odzyskania mienia po podjęciu lub wznowieniu po-
stępowania, gdy postępowanie umorzono z tych samych powodów zawsze wpisuje się symbol 8.
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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, a nie wykryto

sprawcy przestępstwa……………………………………………………………………………………………..……. 7
i) umorzenie z powodu niewykrycia sprawców ………………………………………………………….………..…. 8
j) przekazanie materiałów sędziemu rodzinnemu bezpośrednio lub poprzez prokuratora ………………….….. 9

22) „XXII. Informacja o zatrzymaniu"16 − 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 17………………………………………………………………..………... 5
− zatrzymany i przekazany sędziemu rodzinnemu z wnioskiem o tymczasowe umieszczenie w schronisku

dla nieletnich lub w placówce oświatowo-wychowawczej ……..……………………………………………. 6

23) „XXIII. Środki zapobiegawcze"16 − symbol zastosowanych nieizolacyjnych środków zapobiegawczych lub
środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich, przy czym jeżeli w toku postę-
powania wobec podejrzanego lub nieletniego zastosowano w różnym czasie kilka środków, wpisuje się ten,
który został zastosowany jako ostatni; w przypadku, gdy równocześnie zostały zastosowane różne środki wpi-
suje się ten środek, który w systematyce kodeksu postępowania karnego lub ustawy o postępowaniu w spra-
wach 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) nakaz powstrzymania się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów ........ 6
g) nadzór organizacji młodzieżowej, innej organizacji społecznej albo zakładu pracy18 ……….…………...……8
h) nadzór kuratora lub innej osoby godnej zaufania18….…………………………………………………...….…….. 9

24) „XXIV. Płeć"16 − symbol płci podejrzanego lub nieletniego:
a) męska ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
b) żeńska ……………………………………………………………………………………………………………………... 2

25) „XXV. Wiek"16 − wiek podejrzanego lub nieletniego (liczbę ukończonych lat w czasie popełnienia czynu
zabronionego);

26) „XXVI. Sposób ustalenia" − symbol sposobu ustalenia podejrzanego lub nieletniego; w przypadku sprawy
wieloczynowej − dane przekazuje się o sposobie ustalenia dotyczącym czynu głównego:

a) dobrowolne zgłoszenie się sprawcy (samooskarżenie) ………………………………………………………….... 0
b) wskazany przy zawiadamianiu lub ujęty na gorącym uczynku przez obywatela …………………………..…. 1
c) wskazany lub ujęty 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, ubezpieczenio-
wą, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemy-
słowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy uży-
ciu 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
                                                          
16 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.

17 Symbol wpisuje się również, gdy z przyczyn niezależnych od Policji nieletni na podstawie decyzji sędziego rodzinnego
został umieszczony w miejscu innym niż policyjna izba dziecka.

18 Symbol wpisuje się po wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez sędziego rodzinnego.
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− wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału prewencji lub
samodzielnego pododdziału prewencji Policji …………………………………………..…………………....... 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 (CBŚ KGP) ….… I
g)  ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby kryminalnej lub służby

prewencyjnej innej niż wymieniona w lit. e i lit. f albo innej służby policyjnej, niż wymienione w lit. e – g ........  Y
h)  w wyniku czynności procesowych (dowodowych) w postępowaniu………………………………………..... 4
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, ubezpieczenio-
wą, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemy-
słowej, do walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy uży-
ciu 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 albo oddziału prewencji lub

samodzielnego pododdziału prewencji Policji …………………………………………………..………………. 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 (CBŚ KGP) …..………………...…………. S
l) na podstawie innych materiałów własnych Policji ……………………………………………………….…….…. 7
m) na podstawie typowania w KSIP ……………………………………………………………………...………………8
n) na podstawie danych systemu AFIS ………………………………………………………………..……………..… 6
o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:

− tylko służby kryminalnej ……………………………………………………………………………...……………. T
− tylko służby prewencyjnej ………………………………………….……………………………………………... U
− tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ……………………………………………………………………………....… W
− wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) …………………………………………………………….…... Z

27) „XXVII. Praca − nauka"16 − symbol dotyczący pracy lub nauki podejrzanego albo nieletniego w czasie po-
pełnienia przestępstwa:

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"16  − 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"16 − symbol dotyczący stanu świadomości podejrzanego lub nieletniego w czasie
popełnienia przestępstwa19:

a) trzeźwy …………………………………………………………………….…….……..………………………….…….. 1
                                                          
19 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 ak-
tach postępowania (np. wynik badania, dowód z opinii biegłego, treść zeznań lub wyjaśnień).
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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"16 − symbol miejsca zamieszkania podejrzanego lub nieletniego w czasie popeł-
nienia 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"16 − symbol wskazujący, czy w czasie popełnienia przestępstwa 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"16 − symbol stanowiska podejrzanego20, nieletniego lub obywatelstwa cu-
dzoziemca21 w czasie popełnienia przestępstwa:

a) właściciel (współwłaściciel) podmiotu gospodarczego ……………………………………….……………….... 01
b) dyrektor, prezes (równorzędny) podmiotu gospodarczego, instytucji, organizacji i ich zastępcy ……..… 02
c) kierownik wewnętrznej komórki organizacyjnej podmiotu gospodarczego, instytucji, organizacji ………. 03
d) pracownik biurowy podmiotu gospodarczego, instytucji, organizacji ……………………………………...... 04
e) pracownik produkcyjny (robotnik) ……………………………………………………………………………….….. 05
f) pracownik ochrony ……………………………………………………………………………………………..….….. 06
g) pracownik administracji państwowej ……………………………………………………………………………….. 07
h) pracownik administracji samorządowej …………………………………………………………………………….. 09
i) wykonujący wolny zawód ………………………………….…………………..………………………………….... 08
j) udziałowiec spółki …………….…………………………………………………………………………………..….. .10
k) pracownik transportu …………………………………………………………….……………………………….…... 11
l) pośrednik, akwizytor ………………………………………………………………………………...………………... 12
m) makler, inny pracownik giełdy ………………………………………………………………………………..……… 13
n) pracownik księgowości …………………………………………………………………………………………..…... 14
o) pracownik banku ………………………………………………………………………………………………..…..…. 15
p) funkcjonariusz Policji ………………………………………………………………………………………………..... 16
q) funkcjonariusz straży granicznej ………………………………………………………………………………….…. 17
r) funkcjonariusz urzędu celnego ………………………………………………………………………………….…… 18
s) funkcjonariusz Służby Więziennej …………………………………………………………………………….…….. 19
t) pracownik wymiaru sprawiedliwości ……………………………………………………………………….…..….. 20
u) strażnik służb gminnych ………………………………………………………………………………………..…….. 21
v) pracownik kontroli państwowej ……………………………………………………………………………….…..... 22
w) pracownik urzędu skarbowego …………………………………………………………………………………….… 23
x) pracownik służby zdrowia ………………………………………………………………………………………….... 24
y) główny księgowy ……………………………………………………………………………………………...…….... 25
z) urzędnik służby cywilnej …………………………………………………………………………………………...…. 26

za)  członek zarządu lub rady nadzorczej podmiotu gospodarczego ……………………………………...……..…. 27
zb)  syndyk, likwidator lub zarządca w postępowaniu upadłościowym ………………………………………..…… 28
zc)  inny pracownik ……………………………………………………………………………………………….………… 00
zd)  funkcjonariusz lub urzędnik unijny albo organizacji międzynarodowej ………………………………….…..… 29

                                                          
20 Pole wypełnia się w odniesieniu do wszystkich przestępstw określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbo-

wym, 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.

21 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).
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ze)  cudzoziemcy będący obywatelami następujących państw:
− Albania …………………………………………………………………….……………………………….….…….. 78
− Argentyna ………………………………………………………………………………………………….….…….. 79
− Armenia …………………………………………………………….……………………………………….….……. 80
− Australia …………………………………………………………………………………………………….…..…… 30
− Austria ………………………………………………………………………………………………………….….... 31
− Bangladesz …………………………………………………………………………………………………………… 81
− Belgia ……………………………………………………………………………………………………………….… 63
− Białoruś …………………………………………………………………………….…………………………..……. 56
− Bośnia i Hercegowina ……………………………………………………………………………………………... 68
− Brazylia ………………………………………………………………………………………………….……..……. 82
− Bułgaria ………………………………………………………………………………………………………………. 32
− Chiny …………………………………………………………………………………………….………………...… 83
− Chorwacja ………………………………………………………………………………………………………..…. 69
− Cypr ………………………………………………………………………………………………………….…………91
− Czechy …………………………………………………………………………………………………………..…... 33
− Dania …………………………………………………………………………….……………………………..……. 34
− Estonia ………………………………………………………………..………………………………..……….…... 60
− Finlandia ……………………………………………………………………………………………………………… 35
− Francja ……………………………………………………………………………………………………………..... 36
− Grecja …………………………………………………………………………………………………….……..…… 37
− Gruzja ……………………………………………………………………………………………………….…..…… 61
− Hiszpania ……………………………………………………………………………………………..……………… 92
− Holandia ……………………………………………………………………………………………….…………..… 64
− Irak ………………………………………………………………………………………………………..………..… 38
− Irlandia …………………………………………………………………………………………………….……….... 70
− Izrael …………………………………………………………………………………………..…….….………..….. 84
− Japonia …………………………………………………………………………………………………………..….. 71
− Jugosławia ……………………………………………………………………………………………………….…. 39
− Kanada ……………………………………………………………………………………………………………….. 85
− Kazachstan ………………………………………………………………………………..……………….……..… 62
− Kolumbia ……………………………………………………………………………………………………..……... 86
− Korea …………………………………………………………………….……………………………………..……. 72
− Liban …………………………………………………………………………………………………………..….….. 40
− Libia ……………………………………………………………………………………………………………..….... 41
− Litwa …………………………………………………………………………………………………………….…... 57
− Luksemburg ……………………………………………………………………………………………………....... 93
− Łotwa ……………………………………………………………………………………………………………...… 58
− Malta ………………………………………………………………………………………………………….……... 94
− Meksyk ………………………………………………….…………………………………………………….….…. 87
− Mołdawia …………………………………………………….……………………………………………….….…. 73
− Mongolia ………………………………………………….……………………………………………….….…….. 74
− Niemcy …………………………………………………….…………………………………………………..….…. 44
− Norwegia …………………………………………………………………………………………………….…….... 42
− Pakistan ………………………………………………………………………………………………………..….… 88
− Palestyna ……………………………………………………………………………………………………..….….. 75
− Portugalia …………………………………………………………………………………………………....….….. 95
− 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
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− 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 pokrzywdzonych22, przy czym w pozycjach 1-3 moż-
na wpisać informacje o liczbie pokrzywdzonych cudzoziemców, podając maksymalnie 3 obywatelstwa według
symboli określonych w polu XXXII formularza.”

22 Pole XXXIII wypełnia się w odniesieniu do każdego pokrzywdzonego tylko raz przy czynie głównym najbardziej naruszają-
cym lub zagrażającym jego dobru.

51
DECYZJA NR 180 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2007 r.

w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji
oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277) oraz w związku z § 5 ust. 1-3 i § 7 zarzą-
dzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 17
stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8 z późn.
zm. 1)) postanawia się, co następuje:

§ 1
1. Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego

Policji wyznaczam insp. Stanisława Gutowskiego,
który nadzoruje realizację czynności z zakresu za-
dań następujących komórek organizacyjnych Ko-
mendy Głównej Policji:
1)  Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego;
2)  Główny Sztab Policji.

2. Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp.
Tadeusz Budzik nadzoruje realizację czynności z
zakresu zadań następujących komórek organiza-
cyjnych Komendy Głównej Policji:
1)  Centralne Biuro Śledcze;
2)  Biuro Kryminalne;
3)  Biuro Wywiadu Kryminalnego;
4)  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji Tomasz
Karczewski nadzoruje realizację czynności z zakre-
su zadań następujących komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji:
1) Biuro Logistyki Policji;
2) Biuro Łączności i Informatyki;

                                                          
1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z

2006 r. Nr 12, poz. 75 i Nr 15, poz. 91.

3) Biuro Finansów.
4. Osobiście nadzoruję czynności z zakresu zadań

następujących komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji:
1) Gabinet Komendanta Głównego Policji;
2) Biuro Komunikacji Społecznej;
3) Biuro Kadr i Szkolenia;
4) Biuro Prawne;
5) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;
6) Biuro Kontroli;
7) Biuro Spraw Wewnętrznych;
8) Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych;
9) Zespół Audytu Wewnętrznego.

§ 2
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

insp. Stanisław Gutowski i Zastępca Komendanta
Głównego Policji mł. insp. Tadeusz Budzik nadzorują
komendantów wojewódzkich Policji według następu-
jącego podziału:
1) insp. Stanisław Gutowski nadzoruje komendantów

wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy,
Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Pozna-
niu, Rzeszowie i Szczecinie;

2) mł. insp. Tadeusz Budzik nadzoruje Komendanta
Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich
Policji w: Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kiel-
cach, Łodzi, Opolu, Radomiu i we Wrocławiu.

§ 3
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-

cji i zastępców Komendanta Głównego Policji upo-
ważniam do:
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1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń w
sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzoro-
wanych przez nich służb oraz komórek organizacyj-
nych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wy-
dawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi or-
ganami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz
podmiotami niemającymi osobowości prawnej w
sprawach określonych w pkt 1.

§ 4
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji

i zastępców Komendanta Głównego Policji upo-
ważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania
w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjan-
tów, pełniących służbę w nadzorowanych komór-
kach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1,
nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:
1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
2) wyznaczenia i odwołania rzeczników dyscypli-

narnych;
3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych ob-

niżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz po-
dejmowanych w celu wykonywania tych kar.3.
Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących
służbę w Gabinecie Komendanta Głównego Poli-
cji, Biurze Komunikacji Społecznej, Biurze Kadr i
Szkolenia, Biurze Prawnym, Biurze Ochrony In-
formacji Niejawnych, Biurze Kontroli, Biurze
Spraw Wewnętrznych, Krajowym Centrum In-
formacji Kryminalnych i w Zespole Audytu We-
wnętrznego – rozpatruję osobiście.

§ 5
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-

cji insp. Stanisława Gutowskiego upoważniam do
podejmowania w moim imieniu decyzji w spra-
wach szkolenia w Policji, dotyczących:
1) określania terminów przyjęć do służby i pro-

gramów szkoleń zawodowych policjantów;
2) oceny realizacji programów szkoleń zawodo-

wych oraz przestrzegania zasad oceniania po-
stępów policjantów w szkoleniu.

2. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-
cji insp. Stanisława Gutowskiego i Zastępcę Ko-
mendanta Głównego Policji mł. insp. Tadeusza

Budzika upoważniam do podejmowania w moim
imieniu decyzji związanych  ze stosowaniem prze-
pisów art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji
w sprawach należących do zadań Biura Spraw
Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w przy-
padkach pilnych, w których ze względu na oko-
liczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrze-
nie sprawy przeze mnie.

3. Zastępcę Komendanta Głównego Policji mł. insp.
Tadeusza Budzika upoważniam do podejmowania
w moim imieniu decyzji związanych ze stosowa-
niem przepisów art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy
o Policji w sprawach należących do zadań Cen-
tralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

4. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Poli-
cji insp. Stanisława Gutowskiego upoważniam do
podejmowania w moim imieniu decyzji, o których
mowa w ust. 3, w przypadkach pilnych, w któ-
rych ze względu na okoliczności nie jest możliwe
niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub
przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji mł.
insp. Tadeusza Budzika.

§ 6
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w
siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Wskazany przeze mnie lub Pierwszego Zastępcę
Komendanta Głównego Policji Zastępca Komendanta
Głównego Policji, zastępuje mnie w czasie mojej
nieobecności w siedzibie lub w służbie i jednoczesnej
nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie
Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

§ 7
Traci moc decyzja nr 113 Komendanta Głównego

Policji z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie podod-
działu zadań między zastępców Komendanta Głów-
nego Policji oraz upoważnień do podejmowania decy-
zji w imieniu Komendanta Głównego Policji.

§ 8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Korantowski

52
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2007 r.

o sprostowaniu błędu

W zarządzeniu nr 1100 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zasad

prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez Masowych
w § 7 ust. 2 zamiast wyrazów:
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„2. W przypadku braku możliwości zarejestrowa-
nia informacji przez osoby wymienione, w ust. 1,
informację rejestrują osoby realizujące zadania w
komórkach, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, na
podstawie dokumentacji sporządzonej i przekazanej
przez osoby, o których mowa w ust. 1.”

powinny być wyrazy:

„2. W przypadku braku możliwości zarejestrowa-
nia informacji przez osoby wymienione, w ust. 1,

informację rejestrują osoby realizujące zadania w
komórkach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, na
podstawie dokumentacji sporządzonej i przekazanej
przez osoby, o których mowa w ust. 1.”

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,

nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 5

1. Zarządzenie nr 147/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

2. Zarządzenie nr 148/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

3. Zarządzenie nr 149/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

4. Zarządzenie nr 150/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

5. Zarządzenie nr 151/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

6. Zarządzenie nr 152/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

7. Zarządzenie nr 153/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjne.

8. Zarządzenie nr 154/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego r. w sprawie powoła-
nia komisji do zniszczenia materiałów operacyj-
nych zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli operacyjnej.

9. Zarządzenie nr 155/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

10. Zarządzenie nr 156/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

11. Zarządzenie nr 157/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

12. Zarządzenie nr 158/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

13. Zarządzenie nr 160/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

14. Zarządzenie nr 161/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

15. Zarządzenie nr 162/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

16. Zarządzenie nr 163/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

17. Zarządzenie nr 164/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.
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18. Zarządzenie nr 165/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

19. Zarządzenie nr 166/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

20. Zarządzenie nr 167/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

21. Zarządzenie nr 168/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

22. Zarządzenie nr 169/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

23. Zarządzenie nr 170/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

24. Zarządzenie nr 171/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

25. Zarządzenie nr 172/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

26. Zarządzenie nr 173/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

27. Zarządzenie nr 174/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

28. Zarządzenie nr 175/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

29. Zarządzenie nr 176/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów

operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

30. Zarządzenie nr 177/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

31. Zarządzenie nr 178/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

32. Zarządzenie nr 179/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

33. Zarządzenie nr 180/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

34. Zarządzenie nr 181/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

35. Zarządzenie nr 182/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

36. Zarządzenie nr 183/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

37. Zarządzenie nr 184/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

38. Zarządzenie nr 185/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

39. Zarządzenie nr 186/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

40. Zarządzenie nr 187/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

41. Zarządzenie nr 188/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5 -233-

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

42. Zarządzenie nr 189/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

43. Zarządzenie nr 190/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

44. Zarządzenie nr 215/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

45. Zarządzenie nr 216/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

46. Zarządzenie nr 217/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

47. Zarządzenie nr 218/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

48. Zarządzenie nr 219/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

49. Zarządzenie nr 220/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

50. Zarządzenie nr 221/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych – uzyskanych połączeń telefonicznych
i abonentów numerów telefonów.

51. Zarządzenie nr 222/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

52. Zarządzenie nr 223/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

53. Zarządzenie nr 224/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

54. Zarządzenie nr 225/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

55. Zarządzenie nr 226/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

56. Zarządzenie nr 227/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

57. Zarządzenie nr 228/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

58. Zarządzenie nr 229/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

59. Zarządzenie nr 230/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

60. Zarządzenie nr 231/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

61. Zarządzenie nr 232/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

62. Zarządzenie nr 233/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

63. Zarządzenie nr 234/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

64. Zarządzenie nr 235/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
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racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

65. Zarządzenie nr 236/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

66. Zarządzenie nr 237/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

67. Zarządzenie nr 238/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

68. Zarządzenie nr 239/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

69. Zarządzenie nr 240/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

70. Zarządzenie nr 241/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do zniszczenia materiałów ope-
racyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

71. Zarządzenie nr 243/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

72. Zarządzenie nr 244/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

73. Zarządzenie nr 245/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

74. Zarządzenie nr 246/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

75. Zarządzenie nr 247/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

76. Zarządzenie nr 248/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie

powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

77. Zarządzenie nr 249/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

78. Zarządzenie nr 250/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych zgromadzonych podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej.

79. Zarządzenie nr 251/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych – uzyskanych połączeń telefonicz-
nych i abonentów numerów telefonów.

80. Zarządzenie nr 252/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych – uzyskanych połączeń telefonicz-
nych i abonentów numerów telefonów.

81. Zarządzenie nr 253/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych – uzyskanych połączeń telefonicz-
nych i abonentów numerów telefonów.

82. Zarządzenie nr 254/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

83. Zarządzenie nr 255/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

84. Zarządzenie nr 256/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

85. Zarządzenie nr 257/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

86. Zarządzenie nr 258/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

87. Zarządzenie nr 259/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.



Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5 -235-

88. Zarządzenie nr 260/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

89. Zarządzenie nr 261/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

90. Zarządzenie nr 262/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

91. Zarządzenie nr 263/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

92. Zarządzenie nr 264/2007 Komendanta Główne-
go Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów
operacyjnych  uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.

93. Decyzja nr 94/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.

94. Decyzja nr 95/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
1/BŁiI/07/EJ.

95. Decyzja nr 96/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania komisji przetargowej do
postępowania nr 12/BŁiI/07/BR.

96. Decyzja nr 97/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji egzaminacyjnej mającej na celu
przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych
kandydatów na członków personelu lotniczego i
przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych
członków personelu lotniczego Lotnictwa Policji

97. Decyzja nr 98/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

98. Decyzja nr 99/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora
Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji
do podejmowania decyzji oraz wykonywania
określonych czynności w imieniu Komendanta
Głównego Policji w zakresie spraw osobowych
policjantów, szkoleniowych oraz organizacyj-
nych.

99. Decyzja nr 100/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania w imieniu Komendanta

Głównego Policji świadectw służby, opinii o
służbie i zaświadczeń dla celów emerytalnych
policjantom zwalnianym ze służby.

100. Decyzja nr 101/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Ko-
mendy Głównej Policji do dokonywania czynno-
ści w sprawach z zakresu prawa pracy.

101. Decyzja nr 102/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Ko-
mendy Głównej Policji do załatwiania w imieniu
Komendanta Głównego Policji spraw dyscypli-
narnych policjantów w ustalonym zakresie.

102. Decyzja nr 103/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru przedmiotu zamó-
wienia.

103. Decyzja nr 104/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji w sprawach
świadczeń odszkodowawczych przysługujących
w razie wypadków i chorób oraz szkód poniesio-
nych w przedmiotach osobistego użytku w
związku ze służbą w Policji.

104. Decyzja nr 105/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictw do zawierania umów
w imieniu Komendanta Głównego Policji oraz
trybu postępowania w tych sprawach.

105. Decyzja nr 106/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie
udzielenia upoważnień do realizacji niektórych
zadań w zakresie gospodarki finansowej Komen-
dy Głównej Policji oraz innych podmiotów orga-
nizacyjnych podległych Komendantowi Główne-
mu Policji lub przez niego nadzorowanych.

106. Decyzja nr 107/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie po-
wierzenia obowiązków i odpowiedzialności
głównemu księgowemu budżetu oraz głównemu
księgowemu jednostki.

107. Decyzja nr 108/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 18/Cmt/07/EM.

108. Decyzja nr 109/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 19/Cmt/07/EM.

109. Decyzja nr 112/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie udzielenia pełnomocnictw do
zawierania umów w imieniu Komendanta Głów-
nego Policji oraz trybu postępowania w tych
sprawach.

110. Decyzja nr 114/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania zaświadczeń i udziela-
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nia informacji o wpisach w ewidencji kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego pro-
wadzonej przez Komendanta Głównego Policji.

111. Decyzja nr 115/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania Komisji do przeprowadzenia uzupełniają-
cego postępowania kwalifikacyjnego dla kandy-
datów na prowadzących badania psychofizjolo-
giczne, o których mowa w art. 35a ustawy o
Policji.

112. Decyzja nr 116/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru przedmiotu zamówie-
nia.

113. Decyzja nr 117/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca De-
cyzję nr 724 Komendanta Głównego Policji z
dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do postępowania nr
231/Cmt/06/JC.

114. Decyzja nr 118/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 17/Ckt/07/IJ.

115. Decyzja nr 119z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej

116. Decyzja nr 120z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

117. Decyzja nr 121/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do realizacji niektórych
zadań związanych z przyjmowaniem i analizo-
waniem oświadczeń o stanie majątkowym skła-
danych przez pracowników Komendy Głównej
Policji, w tym członków korpusu służby cywilnej
oraz określenia trybu postępowania w tym zakre-
sie w 2007 r.

118. Decyzja nr 122/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 20/Ckt/07/BG.

119. Decyzja nr 123/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji powypadkowej w celu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku nadkom. Pawła
Rybickiego – p.o. Dyrektora Centralnego Labora-
torium Kryminalistycznego Komendy Głównej
Policji.

120. Decyzja nr 124z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

121. Decyzja nr 125z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

122. Decyzja nr 126z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Zespołu Koordyna-
cyjnego Policji i Straży Granicznej.

123. Decyzja nr 127/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie roz-
wiązania grupy operacyjno-procesowej.

124. Decyzja nr 128/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu kursu
doskonalenia zawodowego dla instruktorów
technicznych środków wzmocnienia.

125. Decyzja nr 130/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji oraz postano-
wień w postępowaniu odwoławczym prowadzo-
nym w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za
naruszenie przepisów ustawy o transporcie dro-
gowym oraz do wydawania zaświadczeń w tym
postępowaniu.

126. Decyzja nr 131z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania grupy operacyjno-procesowej.

127. Decyzja nr 132z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-procesowej.

128. Decyzja nr 133z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

129. Decyzja nr 134z/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w zmieniająca
decyzję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

130. Decyzja nr 135/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do opracowania programu kursu
doskonalenia zawodowego dla kierowników ko-
mórek organizacyjnych ruchu drogowego ko-
mend miejskich i powiatowych Policji.

131. Decyzja nr 136/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania zespołu do opracowania programu kursu
doskonalenia zawodowego dla policjantów peł-
niących funkcje oskarżyciela publicznego.

132. Decyzja nr 137/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca de-
cyzję nr 479 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Ko-
mendanta Głównego Policji w sprawie powołania
sądu konkursowego do przygotowania i prze-
prowadzenia konkursu na opracowanie projektu
– koncepcji funkcjonalnej i technicznej „Organi-
zacji Bezpiecznego Trybu Uwierzytelniania Użyt-
kowników w systemie SIS – SCH/05.01.01.52,
zmienioną decyzją nr 697 z dnia 8 grudnia 2006
roku Komendanta Głównego Policji, nr sprawy
149/BŁiI/06/KJ/SCH/ 05.01.01.52.
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133. Decyzja nr 138/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 21/Ckt/ 07/JG.

134. Decyzja nr 139/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania zespołu do dokonania oceny predyspozycji
policjantów – kandydatów do służby w XIII rota-
cji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji.

135. Decyzja nr 140/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmia-
ny decyzji nr 711/06 w sprawie powołania ko-
misji przetargowej do postępowania nr
229/BŁiI/06/MK/ SCH/05.01.01.08.01.

136. Decyzja nr 141/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie upoważnienia do powoływania
komisji powypadkowych w celu ustalenia oko-
liczności i przyczyn wypadków pozostających w
związku z pełnieniem służby w Policji oraz do za-
twierdzania i podpisywania protokołów powy-
padkowych.

137. Decyzja nr 142/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
34/Cmt/07/EM.

138. Decyzja nr 143/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
35/Cmt/07/EM.

139. Decyzja nr 144/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
32/Cmt/07/EM.

140. Decyzja nr 145/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
36/Cmt/ 07/EM.

141. Decyzja nr 146/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
33/Cmt/ 07/EM.

142. Decyzja nr 147/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
26/Cam/ 07/JM.

143. Decyzja nr 148/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
22/BK/ 07/JM.

144. Decyzja nr 149/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
28/Cmt/ 07/EM.

145. Decyzja nr 150/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
29/Cmt/ 07/EM.

146. Decyzja nr 151/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
16/Cmt/07/EM.

147. Decyzja nr 152/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
15/Cam/07/JM.

148. Decyzja nr 153/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie wyzna-
czenia Przewodniczącego Zespołu do spraw pla-
nowania i oceny efektywności pracy Policji.

149. Decyzja nr 154/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie rozwią-
zania grupy operacyjno-śledczej.

150. Decyzja nr 155/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie rozwią-
zania grupy operacyjno-śledczej.

151. Decyzja nr 156/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie rozwią-
zania grupy operacyjno-śledczej.

152. Decyzja nr 157/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie rozwią-
zania grupy operacyjno-śledczej.

153. Decyzja nr 158z/2007 Komendanta Głównego
Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca
decyzję w sprawie powołania Zespołu Koordyna-
cyjnego Policji i Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego.

154. Decyzja nr 159/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
37/Cam/07/WP-SCH/05.01.01.09.

155. Decyzja nr 160/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji do przetargowej do postępowania
nr 27/Ckt/07/HC.

156. Decyzja nr 161/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania zespołu do podziału nagród z funduszu mo-
tywacyjnego utworzonego ze środków finanso-
wych uzyskanych z przepadku rzeczy zabezpie-
czonych do sprawy II K 425/06 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Radomiu.

157. Decyzja nr 162/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie udzie-
lenia upoważnienia do wykonywania czynności
nadzoru nad działalnością specjalistycznych
uzbrojonych formacji obronnych.

158. Decyzja nr 163/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decy-
zję w sprawie powołania grupy operacyjno-
-śledczej.

159. Decyzja nr 164/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania zespołu do opracowania programu kursu
doskonalenia zawodowego dla dyżurnych Ko-
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mendy Głównej Policji, komend wojewódzkich
Policji i Komendy Stołecznej Policji.

160. Decyzja nr 165/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
23/Ctr/07/JUK.

161. Decyzja nr 166/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
30/Ctr/07JUK.

162. Decyzja nr 167/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania komisji przetargowej do postępowania nr
25/BŁiI/07/MK/SCH

163. Decyzja nr 168/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2007 r. zmieniająca Decy-
zję nr 708 Komendanta Głównego Policji z dnia
18.12.2006 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do sprawy nr 227/BŁiI/06/BR/SCH/
06.01.01.08.

164. Decyzja nr 169/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie rozwią-
zania grupy operacyjno-śledczej.

165. Decyzja nr 170/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie powo-
łania zespołu do opracowania programu kursu
doskonalenia zawodowego dla policjantów służ-
by kryminalnej wykonujących zadania w zakresie
zwalczania przestępczości gospodarczej.

166. Decyzja nr 172/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie udzie-
lania pełnomocnictw do składania oświadczeń w
zakresie praw i obowiązków majątkowych w
imieniu Komendanta Głównego Policji.

167. Decyzja nr 173/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 marca 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Komitetu Organiza-
cyjnego Międzynarodowej Konferencji „Moderni-
zacja i rozwój techniczny formacji policyjnych –
odpowiedzią na nowe zagrożenia bezpieczeń-
stwa publicznego.

168. Decyzja nr 174/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 12 marca 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Głównego Komitetu
Organizacyjnego obchodów 88-mej rocznicy
powstania Policji.

169. Decyzja nr 175/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie upo-
ważnienia do wydawania decyzji oraz załatwia-
nia niektórych innych spraw w zakresie gospo-
darki mieszkaniowej

170. Decyzja nr 176/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do wypracowania zmian organi-
zacyjnych w systemie doboru do służby w Policji.

171. Decyzja nr 177/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2007 r. zmieniająca de-
cyzję w sprawie powołania Komisji Dyscyplinar-

nej korpusu służby cywilnej w Komendzie Głów-
nej Policji.

172. Decyzja nr 178/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do wykonywania nie-
których zadań w zakresie oświadczeń o stanie
majątkowym policjantów pełniących służbę w
Biurze Spraw wewnętrznych Komendy Głównej
Policji.

173. Decyzja nr 179/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do realizacji niektórych
zadań oraz dokonywania niektórych czynności
prawnych w zakresie finansów Komendy Głów-
nej Policji i innych podmiotów organizacyjnych
podległych Komendantowi Głównemu Policji.

174. Decyzja nr 181/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego na wykonanie (budowa i
wdrożenie) systemu „Organizacji Bezpiecznego
Trybu Uwierzytelniania Użytkowników w syste-
mie SIS” – SCH/05.01.01.52; nr 149/BŁiI/
06/KJ/SCH/05.01.01.52.

175. Decyzja nr 182/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 39/BŁiI/07/MK/SCH/05.01.01.03.01.

176. Decyzja nr 183/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji przetargowej do postępowania
nr 24/BŁiI/07/BP.

177. Decyzja nr 184/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
udzielenia upoważnienia do załatwiania niektó-
rych spraw związanych z zagranicznymi podró-
żami służbowymi policjantów.

178. Decyzja nr 185/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania zespołu do spraw przygotowania Policji
do przyłączenia się Systemu Informacyjnego
Schengen w ramach projektu SIS0ne4ALL.

179. Decyzja nr 186/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej po-
zostałych środków trwałych w Biurze Logistyki
Policji Komendy Głównej Policji.

180. Decyzja nr 187/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej po-
zostałych środków trwałych w Głównym Sztabie
Policji Komendy Głównej Policji.

181. Decyzja nr 188/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej po-
zostałych środków trwałych w Biurze Łączności i
Informatyki Komendy Głównej Policji.
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182. Decyzja nr 189/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej po-
zostałych środków trwałych w Gabinecie Ko-
mendanta Głównego Policji.

183. Decyzja nr 190/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej po-
zostałych środków trwałych w Centralnym Biu-
rze Śledczym Komendy Głównej Policji.

184. Decyzja nr 191/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie prze-

prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej po-
zostałych środków trwałych w Centralnym Labo-
ratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej
Policji.

185. Decyzja nr 192/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie prze-
prowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej po-
zostałych środków trwałych w Biurze Wywiadu
Kryminalnego Komendy Głównej  Policji.

186. Decyzja nr 193/2007 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie po-
wołania komisji do odbioru przedmiotu umowy.
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