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ZARZĄDZENIE NR 350 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 lipca 2003 r.
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, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996,
Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza
się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Zarządzenie określa metody i formy wykonywania
przez służby policyjne zadań w zakresie zbierania,
gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, opracowywania i udostępniania danych statystycznych o
przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia.
§2
W Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości
„Temida”, zwanym dalej „Temidą”, gromadzi się,
przechowuje, przetwarza i opracowuje dane statystyczne o:
1) postępowaniach:
a) przygotowawczych:

wszczętych pierwszy raz,
podjętych,
wznowionych,
wyłączonych,
zakończonych,
niezbędnym zakresie:
umorzonych bez wydania postanowienia o
wszczęciu, w tym umorzonych z powodu
niewykrycia sprawcy i wpisanych do rejestru przestępstw,
– przekazanych do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej lub do organów wymiaru
sprawiedliwości innych państw,
c) w sprawach nieletnich;
2) przestępstwach i czynach karalnych stwierdzonych w zakończonych postępowaniach;
3) czynach zabronionych popełnionych przez osoby
niepoczytalne oraz nieletnich do lat 13 i sprawcach tych czynów;
4) podejrzanych o popełnienie przestępstw i nieletnich sprawcach czynów karalnych;
5) pokrzywdzonych;
6) zamachach samobójczych;
7) wypadkach tonięcia lub ratowania osoby tonącej
– zwane dalej „danymi”.
–
–
–
–
–
b) w
–
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§3
Policja wykorzystuje dane do:
obserwowania i analizowania wielkości i wskaźników przestępczości oraz podmiotowych i przedmiotowych cech poszczególnych rodzajów przestępstw;
porównywania wyników pracy, skuteczności i
efektywności Policji oraz wielkości i wskaźników
obciążenia postępowaniami jednostek organizacyjnych Policji;
wykonywania obowiązków w zakresie, formach i
terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
wykonywania przyjętych przez Rzeczpospolitą
Polską zobowiązań międzynarodowych;
dostarczania wynikowych informacji statystycznych organom władzy publicznej, niezbędnych w
zapobieganiu przestępczości oraz planowaniu i
podejmowaniu decyzji;
prowadzenia prac i badań naukowych;
wykonywania zadań w zakresie ogłaszania, rozpowszechniania i udostępniania wynikowych informacji statystycznych.

§4
1. Dane są przekazywane na formularzu statystycznym, zwanym dalej „formularzem”.
2. W celu przekazania danych konieczne jest:
1) wypełnienie formularza przez prowadzącego
postępowanie lub inną upoważnioną osobę w
sposób zgodny z przepisami zarządzenia, posługując się:
a) wykazem symboli cyfrowych do formularzy,
który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
b) katalogiem symboli cyfrowych przestępstw,
który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;
2) skontrolowanie wypełnionego formularza przez
przełożonego;
3) przekazanie formularza do komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej w sprawach
statystyki przestępczości, zwanej dalej „komórką statystyki przestępczości”;
4) skontrolowanie formularza w komórce statystyki przestępczości;
5) wprowadzenie danych z formularza do Temidy.
3. Dane przekazuje się na formularzach:
1) Stp-1 – Zgłoszenie o wszczęciu postępowania,
wyłączeniu materiałów;
2) Stp-2 – Zgłoszenie o zakończeniu postępowania;
3) Stp-3 – Zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu, podejrzanych i pokrzywdzonych;
4) Stp-5 – Zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu,
przekazaniu, połączeniu postępowania do
wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia;
5) Stp-10 – Zgłoszenie zamachu samobójczego;
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6) Stp-11 – Zgłoszenie wypadku tonięcia lub ratowania tonącego.
4. Wzory formularzy, o których mowa w ust. 3,
określają załączniki nr 3-8 do zarządzenia.
§5
1. Wpisów do pól formularzy dokonuje się na podstawie informacji zawartych w aktach postępowania, urządzeniach ewidencyjnych albo przekazanych przez policjanta z komórki organizacyjnej
Policji, w której uzyskano materiały operacyjne lub
inne własne Policji.
2. Formularze wypełnia, poprzez dokonanie w odpowiednich polach wpisów, policjant prowadzący
postępowanie, a w uzasadnionych przypadkach
inny policjant lub pracownik Policji wskazany
przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, zwany dalej „wypełniającym”.
3. Wypełniający oraz jego przełożony, a także kierownik, o którym mowa w § 37 ust. 1-5, w przypadkach określonych w tym przepisie, są odpowiedzialni za kompletność, jakość i zgodność wpisów na formularzach z informacjami zawartymi w
aktach postępowania, urządzeniach ewidencyjnych lub przekazanymi przez policjanta komórki,
w której uzyskano materiały operacyjne lub inne
własne Policji.
4. Formularze przekazuje się do komórek statystyki
przestępczości bez poprawek, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4.
§6
Przekazywanie danych do Temidy przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury i sądy
rodzinne określają odrębne przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn.
zm.1)).
Rozdział 2
Przekazywanie danych o postępowaniach
§7
Na formularzu Stp-1 przekazuje się dane o:
1) śledztwach i dochodzeniach wszczętych pierwszy
raz, z wyjątkiem dochodzeń o wykroczenia skarbowe;
2) materiałach wyłączonych z postępowania przygotowawczego do odrębnego prowadzenia o poszczególne czyny albo względem poszczególnych
osób;
3) postępowaniach przygotowawczych wszczętych
przez prokuratora lub inny organ i powierzonych

1)

Zmiany do ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 1996 r.
Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.
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Policji przez prokuratora do przeprowadzenia w
całości lub w określonym zakresie;
4) postępowaniach przygotowawczych własnych
prokuratora, w tym również tych, w których powierzył Policji dokonanie poszczególnych czynności;
5) postępowaniach o czyn karalny wszczętych przez
sędziego rodzinnego.
§8
Formularz Stp-1 wypełnia się bezpośrednio po
wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania,
postanowienia o wyłączeniu materiałów z postępowania przygotowawczego, albo niezwłocznie po
otrzymaniu pierwszy raz przez Policję postępowania z
prokuratury do dalszego prowadzenia.
§9
1. Na formularzu Stp-2 przekazuje się dane o:
1) zakończonych przez Policję postępowaniach
przygotowawczych wszczętych pierwszy raz,
podjętych, wznowionych lub wyłączonych i
przekazanych:
a) prokuratorowi celem zakończenia, albo do
przekazania do sądu rodzinnego lub innych
organów Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w lit. c – e, albo do organów
wymiaru sprawiedliwości innych państw,
b) sędziemu rodzinnemu,
c) finansowym organom postępowania przygotowawczego,
d) prokuratorowi celem przekazania prokuratorowi wojskowemu, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Żandarmerii Wojskowej,
e) sądowi;
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;
3) zakończonych postępowaniach przygotowawczych prowadzonych po zwrocie sprawy w
trybie art. 397 Kodeksu postępowania karnego, zwanego dalej „k.p.k.”;
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 i Nr 52, poz. 542), zwanej dalej
„u.p.n.”, przekazanych sędziemu rodzinnemu z
wnioskiem o wszczęcie postępowania;
6) postępowaniach w sprawie o czyn karalny zakończonych przez sędziego rodzinnego.
2. W rozumieniu zarządzenia za zakończenie prowadzenia postępowania przez Policję uważa się:
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1) przekazanie materiałów postępowania prokuratorowi z wnioskiem o:
a) zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia w dochodzeniu,
b) sporządzenie aktu oskarżenia w śledztwie,
c) wystąpienie do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania przygotowawczego,
d) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia,
w tym zatwierdzenie postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do
rejestru przestępstw,
e) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania bez wydania
postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub
śledztwa, w tym zatwierdzenie postanowienia o umorzeniu postępowania i wpisaniu
sprawy do rejestru przestępstw,
f) zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia lub śledztwa,
g) zastosowanie amnestii,
h) wystąpienie z wnioskiem o przejęcie ścigania 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 przekazanie postępowania sędziemu rodzinnemu;
4) przekazanie bezpośrednio lub za pośrednictwem prokuratora postępowania organom, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c – e.
3. Za zakończenie postępowania prowadzonego
przez prokuratora uważa się skierowanie aktu
oskarżenia lub wniosku do sądu o umorzenie postępowania, zatwierdzenie lub wydanie postanowienia o umorzeniu albo zawieszeniu postępowania.
4. Za zakończenie postępowania prowadzonego
przez sędziego rodzinnego uważa się wydanie w
postępowaniu postanowienia, o którym mowa w
art. 21 § 2 lub art. 42 § 1 i 2 u.p.n.
§ 10
1. Dane o zakończonym postępowaniu, bez względu
na liczbę objętych nim przestępstw lub czynów
karalnych, przekazuje się na jednym formularzu
Stp-2.
2. W przypadku, gdy jednym postępowaniem objęto
dwa lub więcej przestępstw, to jako kwalifikację
prawną postępowania podaje się kwalifikację
przestępstwa, za które przewidywana jest kara
najsurowsza, a w przypadku takiego samego zagrożenia karą podaje się kwalifikację przestępstwa, które najpełniej charakteryzuje cel albo skutek działania sprawcy lub sprawców.
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3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do czynów
karalnych.
§ 11
Formularz Stp-2 wypełnia się i przekazuje do komórki statystyki przestępczości niezwłocznie po zakończeniu prowadzenia postępowania przez Policję
lub inny organ.
§ 12
Danych o postępowaniach zakończonych w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. f, po ich
przetworzeniu, nie wlicza się do ogółu postępowań
zakończonych.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

§ 13
Na formularzu Stp-5 przekazuje się dane o:
postępowaniach przygotowawczych wznowionych lub podjętych z umorzenia, w tym o podjętych na nowo wpisanych do rejestru przestępstw,
albo podjętych z zawieszenia;
postępowaniach przygotowawczych przekazywanych do dalszego prowadzenia między jednostkami organizacyjnymi Policji;
postępowaniach przygotowawczych zwróconych
przez prokuratora do uzupełnienia;
postępowaniach karnych zwróconych przez sąd za
pośrednictwem prokuratora do uzupełnienia, po
wniesieniu aktu oskarżenia;
postępowaniach przekazanych prokuratorowi do
osobistego prowadzenia;
postępowaniach przygotowawczych łączonych w
ramach jednej jednostki lub komórki organizacyjnej
Policji.

§ 14
1. W przypadku, o którym mowa w § 13 pkt 1, dane
przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna
Policji, która postępowanie przygotowawcze
otrzymała do prowadzenia po wznowieniu lub
podjęciu z umorzenia albo z zawieszenia, albo która podjęła na nowo dochodzenie lub postępowanie
wpisane do rejestru przestępstw.
2. W przypadku, o którym mowa w § 13 pkt 2, dane
przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna
Policji przekazująca akta postępowania oraz jednostka lub komórka organizacyjna Policji przejmująca je do dalszego prowadzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w § 13 pkt 3 i 4,
dane przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna Policji, do której zwrócono postępowanie do
uzupełnienia. Zlecenia przez prokuratora 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 pkt 5, dane
przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna
Policji przekazująca postępowanie prokuratorowi.
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5. W przypadku, o którym mowa w § 13 pkt 6, dane
przekazuje jednostka lub komórka organizacyjna
Policji, w której połączono postępowania.
Rozdział 3
Przekazywanie danych o przestępstwach
stwierdzonych, podejrzanych i pokrzywdzonych
§ 15
1. Na formularzu Stp-3 przekazuje się dane o:
1) przestępstwach i czynach karalnych stwierdzonych w zakończonym postępowaniu;
2) podejrzanych i sprawcach czynów karalnych;
3) liczbie pokrzywdzonych przestępstwami lub
czynami karalnymi, z wyszczególnieniem pokrzywdzonych cudzoziemców;
4) czynach zabronionych niebędących wykroczeniami, popełnionych przez nieletnich do lat 13 i
ich sprawcach.
2. Przestępstwem lub czynem karalnym stwierdzonym w rozumieniu zarządzenia jest:
1) zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia
publicznego, w tym także przestępstwo skarbowe, objęte postępowaniem przekazanym
przez Policję prokuratorowi do zakończenia lub
postępowaniem przekazanym finansowemu organowi postępowania przygotowawczego z
uwagi na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez sprawcę albo postępowaniem
w sprawie nieletniego;
2) występek ścigany z oskarżenia prywatnego
objęty
postępowaniem
przygotowawczym
wszczętym przez prokuratora albo postępowaniem wszczętym przez sędziego rodzinnego.
§ 16
1. Na formularzu Stp-3 dane przekazuje się, gdy postępowanie:
1) prowadzone przez Policję o określone przestępstwo zakończyło się:
a) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub
sporządzenie aktu oskarżenia,
b) skierowaniem wniosku o zastosowanie
amnestii,
c) skierowaniem wniosku do prokuratora o
wystąpienie do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania,
d) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub
sporządzenie postanowienia o umorzeniu z
powodu:
– okoliczności, że podejrzany nie popełnił
zarzucanego mu przestępstwa, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5,
– cofnięcia przez osobę uprawnioną wniosku o ściganie sprawcy czynu zabronionego po postawieniu mu zarzutu,
– niecelowości orzekania (art. 11 k.p.k.),
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– niewykrycia sprawcy, z zastrzeżeniem
§ 24 ust. 5,
– śmierci podejrzanego lub nieletniego,
e) skierowaniem wniosku o przekazanie postępowania
prokuratorowi
wojskowemu,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
Żandarmerii Wojskowej,
f) skierowaniem wniosku o przejęcie ścigania
przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw,
g) przekazaniem sędziemu rodzinnemu,
h) przekazaniem do finansowych organów postępowania przygotowawczego z uwagi na
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
przez sprawcę;
2) zakończono po podjęciu, wznowieniu lub
uchyleniu przez prokuratora postanowienia o
umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, gdy postępowanie zakończyło się w sposób określony w pkt 1, z wyjątkiem lit. d tiret
pierwszy i czwarty.
2. Przekazanie danych o przestępstwie lub czynie
karalnym stwierdzonym w sprawie własnej prokuratora lub w postępowaniu sędziego rodzinnego
wobec nieletniego następuje, gdy postępowanie
zakończyło się w sposób, o którym mowa w § 9
ust. 4 i 5.
3. Formularz Stp-3 wypełnia się równocześnie z odpowiadającym mu formularzem Stp-2.
§ 17
1. Policja gromadzi i przetwarza dane o dodatkowo
ujawnionych stwierdzonych przestępstwach i
czynach karalnych.
2. Przestępstwem lub czynem karalnym stwierdzonym dodatkowo ujawnionym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym lub w sprawie
nieletniego jest czyn zabroniony, o którym zebrano informacje uzasadniające dostatecznie podejrzenie jego popełnienia po faktycznym albo formalnym wszczęciu postępowania.
3. W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym po zwrocie sprawy w trybie art. 397 k.p.k.,
na formularzu Stp-3 przekazuje się tylko dane o
dodatkowo ujawnionym przestępstwie, o którym
wcześniej nie przekazano danych do Temidy.
4. W przypadku działania sprawcy w warunkach
określonych w art. 12 Kodeksu karnego, zwanego
dalej „k.k.”, lub w art. 6 § 2 Kodeksu karnego
skarbowego, zwanego dalej „k.k.s.”, dane o przestępstwie, przestępstwie skarbowym lub czynie
karalnym, z zastrzeżeniem ust. 5, przekazuje się
na jednym formularzu Stp-3.
5. W przypadku, gdy sprawcy przestępstwa lub czynu karalnego przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności, wiarygodności dokumentów, mieniu
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albo przestępstwa określonego w art. 262, 297 i
298 k.k. zarzucono działanie w warunkach określonych w art. 12 k.k., przekazuje się dane o tylu
przestępstwach lub czynach karalnych, ile czynów
zabronionych o ustalonych wszystkich znamionach podmiotowych i przedmiotowych przestępstwa objętych zostało czynem ciągłym.
6. W przypadku, jeżeli sprawca jednym czynem
(art. 11 § 1 k.k.) narusza jeden przepis karny
działając na szkodę dwóch lub więcej pokrzywdzonych dane przekazuje się na jednym formularzu
Stp-3.
7. Jeżeli sprawca jednym czynem narusza znamiona
więcej niż jednego czynu zabronionego:
1) określonego w k.k. lub w k.k. i innych ustawach karnych, z wyjątkiem k.k.s. (art. 11 § 2
k.k.) – przekazuje się dane o przestępstwie zagrożonym karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3;
2) określonego w k.k.s. (art. 7 § 1 i 2 k.k.s.) –
przekazuje się dane o przestępstwie zagrożonym
karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3;
3) określonego w k.k.s. i innych ustawach karnych, w tym także w k.k. (art. 8 k.k.s.) –
przekazuje się dane o dwóch przestępstwach:
powszechnym i skarbowym na osobnych formularzach Stp-3, w sposób określony w pkt 1 i 2;
4) określonego w k.k.s., gdy akta postępowania
przekazuje się do finansowych organów postępowania przygotowawczego w związku z
wnioskiem sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przekazuje się dane o przestępstwie zagrożonym
karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4,
dane na formularzach Stp-3 przekazuje się, gdy
jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazuje postępowanie przygotowawcze do prokuratury z wnioskiem o zakończenie albo do finansowych organów postępowania przygotowawczego
na zasadzie art. 134 § 4 k.k.s., albo gdy prokurator zakończył własne postępowanie lub przekazał
je do finansowych organów postępowania przygotowawczego.
§ 18
1. Jeżeli podejrzanemu zarzucono popełnienie dwóch
lub więcej przestępstw, jego dane przekazuje się
na formularzu Stp-3, który dotyczy przestępstwa
zagrożonego karą najsurowszą, a w przypadku takiego samego zagrożenia karą podaje się kwalifikację prawną przestępstwa, które najpełniej charakteryzuje cel albo skutek działania sprawcy lub
sprawców. Na formularzach z danymi o innych
popełnionych przez sprawcę przestępstwach wpisuje się tylko imię i nazwisko podejrzanego.
2. Dane podejrzanego, którego działanie przestępcze
polega na pomocnictwie, podżeganiu, sprawstwie
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kierowniczym lub sprawstwie polecającym, przekazuje się na formularzu Stp-3 łącznie z danymi
dotyczącymi podejrzanego o dokonanie lub usiłowanie przestępstwa.
3. Dane podejrzanego, którego działanie przestępcze
polega na przygotowaniu do popełnienia czynu
zabronionego, przekazuje się na osobnym formularzu.
4. Nie wpisuje się na formularzu danych podejrzanego, w stosunku, do którego postępowanie umorzono wobec okoliczności, że nie popełnił on zarzuconego mu przestępstwa.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do nieletniego.
§ 19
Przy przetwarzaniu danych zawartych na formularzu Stp-3 nie wlicza się do przestępstw stwierdzonych:
1) czynów zabronionych popełnionych przez nieletnich do lat 13;
2) czynów zabronionych popełnionych przez osoby
niepoczytalne;
3) przestępstw popełnionych za granicą;
4) zbrodni wojennych i przeciwko Narodowi Polskiemu.
Rozdział 4
Przekazywanie danych o zamachach samobójczych
i wypadkach tonięcia
§ 20
1. Na formularzu Stp-10 przekazuje się dane o zamachach samobójczych, oddzielnie dla każdej osoby,
która popełniła lub usiłowała popełnić samobójstwo.
2. Dane przekazuje się po udokumentowaniu zaistniałego zamachu samobójczego, wpisując właściwe informacje lub zakreślając odpowiedni symbol
w każdym polu formularza.
§ 21
1. Na formularzu Stp-11 przekazuje się dane o ujawnionych przez Policję wypadkach tonięcia osoby,
z wyjątkiem:
1) spowodowanych działaniem przestępczym;
2) wypadków przy pracy, spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów bhp;
3) dokonanych lub usiłowanych zamachów samobójczych przez utopienie, w przypadku których
stosuje się przepis § 20.
2. Dane o każdym wypadku tonięcia, bez względu na
liczbę osób uczestniczących w danym zdarzeniu
i skutek, przekazuje się na jednym formularzu
Stp-11.

Rozdział 5
Sposób wypełniania formularzy
§ 22
Wpisów do formularzy dokonuje się w sposób staranny, czytelny i trwały, czarnym lub niebieskim kolorem. Pisownia poszczególnych wyrazów, cyfr lub
liczb nie może budzić wątpliwości i powinna być
zgodna z obowiązującą normą ortograficzną.
§ 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 prokuratury lub sądu rodzinnego, która wszczęła lub zakończyła postępowanie.
2. Na odwrotnej stronie formularza Stp-2 w „Wykazie spraw połączonych”, po zakończeniu postępowania, do którego dołączono inne postępowania, wpisuje się symbole statystyczne jednostek
lub komórek organizacyjnych Policji oraz numery
spraw połączonych nadanych im w czasie wpisania do rejestru śledztw i dochodzeń, zwanego dalej „RSD”.
3. Na odwrotnej stronie formularza Stp-2 w „Wykazie spraw połączonych” po zakończeniu postępowania przez prokuratora, które po podjęciu lub
wznowieniu nie zostało przekazane Policji, wpisuje
się symbole statystyczne jednostki lub komórki
organizacyjnej Policji, która prowadziła postępowanie przed umorzeniem lub zawieszeniem.
4. Na formularzu Stp-3 w polu oznaczonym numerem Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki
Policji najniższego szczebla, na terenie działania,
której przestępstwo popełniono.
5. W formularzu Stp-3 dotyczącym przestępstwa
wykrytego w postępowaniu przygotowawczym,
które zakończono po podjęciu z umorzenia, lub
wznowieniu, w polu oznaczonym numerem Ia
wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, która to postępowanie w trybie
określonym w k.p.k. podjęła lub wznowiła.
6. Na formularzach Stp-3 dotyczących postępowań
połączonych wpisuje się numer RSD postępowania, do którego włączono postępowanie.
7. Na formularzu Stp-5 w przypadku przekazywania
przez jednostkę organizacyjną Policji danych o postępowaniach przygotowawczych wznowionych
lub podjętych z umorzenia, w tym o podjętych na
nowo wpisanych do rejestru przestępstw, albo
podjętych z zawieszenia, wpisuje się ten sam numer RSD nadany postępowaniu w czasie wpisywania do RSD.
§ 24
1. W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3
danych o przestępstwie stwierdzonym w postę-
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powaniu przygotowawczym podjętym lub wznowionym z umorzenia, o którym przekazano dane
jako o niewykrytym w bieżącym roku kalendarzowym lub wcześniej, o rodzaju symbolu wpisywanym w polu oznaczonym numerem III „Podstawa
rejestracji” decyduje data wydania postanowienia
o podjęciu lub wznowieniu postępowania.
W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3
danych o przestępstwie objętym postępowaniem
przygotowawczym podjętym z umorzenia, po
ustaleniu, że sprawcą jest osoba niepoczytalna lub
nieletni do lat 13, w polu oznaczonym numerem III
„Podstawa rejestracji” wpisuje się symbol „5” lub
„7” (podjęcie lub wznowienie postępowania po
umorzeniu) zamiast symbolu „8” albo „9” (popełnienie czynu przez nieletniego do lat 13, albo
umorzenie na podstawie art. 324 k.p.k.).
W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3
danych o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, które
zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia
względem innej osoby dorosłej, dane tej osoby
wpisuje się w polu oznaczonym numerem XIX w
pozycji „02”.
W przypadku przekazywania na formularzu Stp-3
danych o czynie karalnym stwierdzonym w zakończonym postępowaniu, które zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia względem nieletniego, 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 jest umorzone 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”.
Dane o przestępstwie stwierdzonym, wcześniej
przekazane do Temidy w związku z postępowaniem przygotowawczym umorzonym wobec niewykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, nie mogą być ponownie przekazane na formularzu Stp-3, jeżeli postępowanie przygotowawcze umarza się z tych samych powodów.

§ 25
1. Dane podejrzanego na formularz Stp-3 wpisuje się
według stanu z czasu popełnienia przestępstwa.
2. Jako pierwsze wpisuje się imię i nazwisko podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą.
3. W przypadku przekazywania danych podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu, pomocnictwie, sprawstwie kierowniczym
lub sprawstwie polecającym, gdy nie ustalono
sprawcy czynu głównego, sporządza się dwa formularze Stp-3:
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1) jeden dotyczący czynu głównego, wpisując w
polu oznaczonym numerem XXI „Wynik postępowania” symbol „8” – umorzenie z powodu
niewykrycia sprawcy;
2) drugi wpisując w pozycję „02” dane podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na
podżeganiu, pomocnictwie, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku przekazywania danych podejrzanego, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu lub pomocnictwie, gdy osoba podżegana
lub której pomoc była udzielana, nie popełniła czynu zabronionego, wypełnia się jeden formularz
Stp-3 zawierający dane podejrzanego, którego
działanie przestępcze polega na podżeganiu lub
pomocnictwie, wpisując w polu oznaczonym numerem XXI „Wynik postępowania” odpowiedni
symbol w pozycji „01”.
5. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do
nieletniego.
§ 26
Na formularzu Stp-10 w polach oznaczonych numerami 13-14 i 23-25 zakreśla się tyle odpowiedzi,
ilu ustaleń dokonano w toku wyjaśniania okoliczności
zamachu samobójczego.
Rozdział 6
Postępowanie z formularzami w jednostkach
i komórkach organizacyjnych Policji
§ 27
1. Wypełnione i podpisane przez wypełniającego
formularze przełożony wypełniającego kontroluje
pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym. Skontrolowanie formularzy przełożony, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, potwierdza
podpisem i imienną pieczęcią. Przepis § 30 ust. 1
stosuje się odpowiednio.
2. Wypełniony odcinek kontrolny formularza Stp-2
włącza się do akt kontrolnych postępowania lub
dołącza do kopii pisma, przy którym postępowanie
lub sprawę przekazano sędziemu rodzinnemu lub
do innego organu.
3. Jednostki lub komórki organizacyjne Policji przekazują wypełnione formularze:
1) Stp-1, Stp-2, Stp-3 i Stp-5 – do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, z
uwzględnieniem ust. 4;
2) Stp-10 i Stp-11 – do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej)
Policji.
4. W przypadku przekazywania postępowania, o
którym mowa w § 13 pkt 2, jednostka lub komórka organizacyjna Policji przekazująca postępowanie do jednostki albo komórki organizacyjnej Policji
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posiadającej wyodrębniony numer statystyczny
znajdującej się w:
1) tej samej jednostce Policji lub tym samym powiecie – dołącza do akt sprawy wypełniony
formularz Stp-5, który po uzupełnieniu w jednostce lub komórce przejmującej postępowanie
przekazywany jest przez nią do komórki statystyki przestępczości komendy powiatowej
(miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
2) innym powiecie – wypełnia formularz Stp-5 w
dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, która skreśla sprawę z
rejestru spraw pozostających w załatwianiu, a
drugi dołącza do przekazywanych akt, a po
uzupełnieniu przez jednostkę lub komórkę
przejmującą postępowanie przekazywany jest
przez nią do komórki statystyki przestępczości
komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, której podlega.
5. W przypadku przekazywania postępowania, o
którym mowa w § 13 pkt 5, jednostka lub komórka organizacyjna Policji, przekazując postępowanie
przygotowawcze prokuratorowi wypełnia i przekazuje formularz Stp-5 do komórki statystyki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która skreśla
sprawę z rejestru spraw pozostających w załatwieniu.
6. W przypadku łączenia postępowań, o których
mowa w § 13 pkt 6, jednostka lub komórka organizacyjna Policji, w której postępowanie połączono
do wspólnego prowadzenia wypełnia i przekazuje
formularz Stp-5 do komórki statystki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, która skreśla sprawę
z rejestru spraw pozostających w załatwieniu.
7. Przekazanie formularzy odnotowuje się w RSD,
wpisując rodzaj i liczbę przekazanych formularzy
oraz datę ich przekazania.
§ 28
1. Wypełnione i skontrolowane formularze przekazuje
się w sposób określony w § 27 ust. 3 pkt 1, nie
rzadziej niż raz w tygodniu. Ostatnia wysyłka formularzy powinna wpłynąć najpóźniej w pierwszym
dniu roboczym miesiąca następującego po okresie
sprawozdawczym.
2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji może z
inicjatywy własnej lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej służby kryminalnej komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, w której usytuowana jest komórka statystyki przestępczości,
określić wcześniejszy, niż określony w ust. 1,
termin zakończenia gromadzenia danych, lecz nie
wcześniejszy niż trzeci dzień roboczy przed końcem miesiąca, którego dotyczą informacje.

3. Formularze Stp-10 i Stp-11 przekazuje się w terminie umożliwiającym przetworzenie kwartalnych
danych przez komórkę statystyki przestępczości
komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie
później niż do końca kwartału, którego dane dotyczą.
4. Komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji formularze Stp-1, Stp-2, Stp-3 i Stp-5
przekazują bezpośrednio do komórki statystyki
przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
Rozdział 7
Postępowanie z formularzami
w komórce statystyki przestępczości
§ 29
Do komórki statystyki przestępczości komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej)
Policji są również przekazywane z prokuratur i sądów
rodzinnych wypełnione formularze Stp-1, Stp-2,
Stp-3 i Stp-5 zawierające dane z postępowań prowadzonych osobiście przez prokuratora lub sędziego
rodzinnego.
§ 30
1. W komórce statystyki przestępczości formularze
kontroluje się pod względem merytorycznym, formalnym i logicznym celem ustalenia czy:
1) wpisów dokonano zgodnie z przepisami zarządzenia;
2) dokonano wpisów do wszystkich wymaganych
pól;
3) wpisy w poszczególnych polach nie są
sprzeczne;
4) zostały złożone podpisy przez wypełniającego i
jego przełożonego.
2. W przypadku ujawnienia na formularzach błędów
lub oczywistych omyłek pisarskich w odpowiednim polu formularza dokonuje się poprawek w
sposób umożliwiający odczytanie prawidłowego
wpisu. Przed dokonaniem poprawki w razie potrzeby należy nawiązać bezpośredni lub telefoniczny kontakt z jednostką lub komórką organizacyjną Policji, albo prokuraturą lub sądem rodzinnym, w których wypełniono lub zatwierdzono
formularze, uzgadniając bądź informując o zakresie poprawki.
3. Poprawki powinny być dokonywane w sposób
umożliwiający odczytanie pierwotnego wpisu. O
dokonanych poprawkach osoba, która ich dokonała, sporządza na formularzu adnotację i opatruje
ją podpisem lub zawiera w odrębnym dokumencie
informację o treści poprawek, w razie potrzeby ze
wskazaniem miejsca dokonania poprawek. Dokument, o którym mowa w zdaniu drugim, może
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zawierać informacje dotyczące poprawek dokonanych w jednym lub większej liczbie formularzy.
Jeżeli rodzaj lub liczba ujawnionych błędnych wpisów uniemożliwia ich poprawkę w sposób, o którym mowa w ust. 2, jednostka lub komórka organizacyjna Policji, w której sporządzono formularze,
dokonuje poprawek, uzupełnień lub wypełnia nowe formularze.
Jeżeli formularze zwrócono z poleceniem dokonania poprawek, uzupełnień lub wypełnienia nowych
formularzy, przed odesłaniem do komórki statystyki przestępczości poprawionych, uzupełnionych
lub sporządzonych nowych formularzy, kierownik
jednostki lub komórki organizacyjnej Policji wyjaśnia przyczyny powstania nieprawidłowości oraz
ustala osoby za nie odpowiedzialne, a następnie
pisemnie informuje komórkę, która zwróciła formularze o rodzaju podjętych decyzji wobec osób
odpowiedzialnych, a także działaniach eliminujących powstawanie podobnych nieprawidłowości
w przyszłości.
Jeżeli rodzaj lub liczba ujawnionych błędnych wpisów na formularzach przekazanych przez prokuraturę lub sąd rodzinny uniemożliwia ich poprawienie w sposób, o którym mowa w ust. 2, formularze odsyła się do komórki organizacyjnej prokuratury lub sądu rodzinnego, z której je przesłano lub
w której sporządzono celem dokonania poprawek,
uzupełnień bądź sporządzenia nowych formularzy.
W przypadku, gdy formularz Stp-3 zawiera dane o
przestępstwie lub czynie karalnym popełnionym
poza obszarem właściwości terytorialnej komórki
statystyki przestępczości, formularz przekazuje się
do komórki statystyki przestępczości komendy
wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej według miejsca popełnienia przestępstwa lub czynu
karalnego.
Po skontrolowaniu prawidłowo wypełnione formularze numeruje się i po wprowadzeniu danych
w nich zawartych do Temidy układa w paczki po
100 sztuk - oddzielnie każdego rodzaju.

§ 31
1. Wprowadzanie do Temidy źródłowych danych
zawartych w formularzach następuje w komórce
statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, albo
w utworzonym przez komendanta wojewódzkiego
Policji dla sąsiednich powiatów centrum regionalnym, z którego informacje przekazuje się do komórki statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
2. W komendzie powiatowej (miejskiej) Policji wprowadzanie danych zawartych w formularzach odbywać się może z terminala do wojewódzkiej bazy
danych lub do komputera.
3. Jeżeli w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji
dane są wprowadzane do komputera, aktualizacji
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danych w bazie wojewódzkiej dokonuje się raz w
miesiącu, w terminie uzgodnionym z komórką statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) Policji. W przypadku, gdy komputer
nie pracuje w sieci policyjnej, dane przekazuje się
na elektronicznych nośnikach informacji.

§ 32
1. Komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła przez Policyjną Sieć Transmisji Danych wprowadzone przez
siebie lub przez podległe jednostki Policji miesięczne dane z formularzy najpóźniej do trzeciego
dnia roboczego następnego miesiąca do Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.
2. O zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje się Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Służby Kryminalnej Komendy
Głównej Policji.
§ 33
Po zakończeniu kwartału komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji
dokonuje przetworzenia danych zawartych w formularzach Stp-10 i Stp-11 przy wykorzystaniu oprogramowania wykonanego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i przesyła zebrane dane przez Policyjną Sieć
Transmisji Danych do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji najpóźniej piątego dnia roboczego miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczą.
§ 34
1. Komórka statystyki przestępczości komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej)
Policji sporządza, dla każdej jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej postępowania przygotowawcze lub postępowania w sprawach nieletnich,
elektroniczny rejestr wpływu wypełnionych formularzy i spraw pozostających w załatwianiu.
2. Wydruk z rejestru, o którym mowa w ust. 1, za
dany miesiąc sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do właściwej
jednostki organizacyjnej Policji, a drugi pozostawia
w komórce statystyki przestępczości dla celów
kontrolno-ewidencyjnych.
3. Komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji na podstawie rejestru, o którym mowa w ust. 1, może sporządzać
wykaz spraw prowadzonych ponad 6 miesięcy.
§ 35
1. Formularze, po przetworzeniu danych w nich zawartych, przechowuje komórka statystyki przestępczości komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub
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powiatowej (miejskiej) Policji przez okres 6 miesięcy po zakończeniu roku, którego dotyczą.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, do
przechowywanych formularzy stosuje się przepisy
o postępowaniu z materiałami archiwalnymi oraz
dokumentacją niearchiwalną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra, a także przepisy jednolitego rzeczowego
wykazu akt Policji.
Rozdział 8
Nadzór nad przekazywaniem
i przetwarzaniem danych
§ 36
Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Dyrektor
Biura Służby Kryminalnej, Dyrektor Centralnego Biura
Śledczego oraz Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji, każdy w swoim zakresie.
§ 37
1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia w jednostkach i komórkach organizacyjnych
Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu
(Stołecznemu) Policji sprawuje kierownik komórki
dochodzeniowo-śledczej lub komórki nadzoru nad
postępowaniem przygotowawczym komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
2. W przypadku, gdy w strukturze komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji nie powołano samodzielnej komórki, o której mowa w ust. 1, odpowiedzialny za nadzór w tym zakresie jest kierownik komórki służby kryminalnej, w której usytuowana jest komórka statystyki przestępczości lub
wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego
(Stołecznego) Policji kierownik innej komórki służby kryminalnej.
3. W Centralnym Biurze Śledczym i Biurze Spraw
Wewnętrznych Komendy Głównej Policji nadzór
sprawuje kierownik terenowej komórki organizacyjnej, współdziałając w tym zakresie z kierownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Osoby sprawujące nadzór, o których mowa w ust.
1-2, obowiązane są w szczególności do zatwierdzania na formularzu Stp-2 wpisów w polu oznaczonym numerem XII „Liczba czynów w sprawie”
w sprawach obejmujących 30 lub więcej przestępstw albo czynów karalnych stwierdzonych.
Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji może
określić mniejszą liczbę przestępstw lub czynów
karalnych w sprawach podlegających zatwierdzaniu przez osobę, o której mowa w ust. 1 lub 2.
5. W komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej)
Policji obowiązek, o którym mowa w ust. 4, spoczywa na kierowniku komórki dochodzeniowo-

-śledczej i dotyczy postępowań, w których
stwierdzono 5 lub więcej przestępstw albo czynów karalnych. Obowiązek ten rozciąga się także
na postępowania zakończone przez podległe komisariaty i posterunki Policji.
6. W przypadku, gdy w strukturze jednostki organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 5, nie powołano samodzielnej komórki dochodzeniowo-śledczej, komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji spośród kierowników komórek służby
kryminalnej wyznacza odpowiedzialnego za nadzór
w tym zakresie.
7. Nadzór nad zapewnieniem warunków prawidłowej
eksploatacji systemu informatycznego, w którym
przetwarzane są dane, sprawuje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach informatyki Komendy Głównej Policji i komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.
§ 38
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
zarządzenia, które spowodowało istotne zniekształcenie wojewódzkich wynikowych informacji
statystycznych o przestępczości lub wynikach
pracy, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji
występuje do Dyrektora Biura Służby Kryminalnej
Komendy Głównej Policji z zawierającym uzasadnienie wnioskiem o zmianę danych w Temidzie
poprzez usunięcie formularzy z błędnymi danymi
ze zbiorów źródłowych wojewódzkich i ogólnokrajowych oraz – gdy jest to konieczne – zastąpienie ich formularzami prawidłowymi.
2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 1, poprzedza się przeprowadzeniem czynności
wyjaśniających, w toku których ustala się przyczyny powstania nieprawidłowości.
3. Dyrektor Biura Służby Kryminalnej Komendy
Głównej Policji w przypadkach szczególnych może
z inicjatywy własnej podjąć decyzję o zmianie danych w zbiorach źródłowych. O podjętej decyzji
informuje pisemnie właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
4. Zmiany danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje wyłącznie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.
§ 39
Stosowanie innych, niż określone w zarządzeniu,
metod, form lub zakresu gromadzenia danych wymaga zgody Komendanta Głównego Policji, chyba że
obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 40
Druki formularzy według dotychczasowych wzorów mogą być używane do czasu wyczerpania zapa-
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sów tych druków, z uwzględnieniem zmian dotyczących wpisów wynikających z zarządzenia.

z 2002 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 22 i Nr 11, poz. 72
oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 5).

§ 41
Traci moc zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie
rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów
samobójczych i wypadków tonięć (Dz. Urz. KGP
z 2001 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 16, Nr 3, poz. 27,
Nr 4, poz. 41, Nr 8, poz. 92 i Nr 10, poz. 105,

§ 42
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2003 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załączniki do zarządzenia nr 350
Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 lipca 2003 r.
Załącznik nr 1
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
b) postępowanie wyłączono względem:
– czynu/czynów ...............................
7
– współsprawcy/współsprawców (bez
względu na formę popełnienia przestępstwa) .....................................
8
3) „III. Stwierdzono użycie broni” – symbol broni,
materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia 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
1

W wykazie umieszczono tylko te pola, które wymagają objaśnień co do sposobu ich wypełnienia.

g)
h)

materiał wybuchowy .........................
6
niebezpieczne narzędzie, urządzenie
(ukryte ostrze, kastet, nunczako, pałka,
imitacja kija bejsbolowego) ................. 8
i)
nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia,
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 popełnionym przestępstwie lub czynie karalnym
do podjęcia czynności policyjnych2:
a) czynności podjęto bezpośrednio ..........
1
b) od 1 do 24 godzin ............................
2
c) od 2 do 5 dni ...................................
3
d) od 6 do 10 dni .................................
4
e) powyżej 10 dni .................................
5
5) „V. Postępowanie poprzedzono” – symbol określający, czy wszczęcie postępowania poprzedzono:
a) pracą operacyjną ..............................
1
b) nie prowadzono pracy operacyjnej ......
0
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,
2

Dotyczy przypadków, gdy postępowanie prowadzi się w sprawach o przestępstwo określone w art. 148, 155-159, 163164, 173, 177, 181-187, 197, 252, 275, 278-282 i 288 k.k.
lub inne popełnione z użyciem broni, materiału wybuchowego,
niebezpiecznego narzędzia albo urządzenia, a także psa lub innego zwierzęcia.
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która zakończyła postępowanie lub czynności
wobec nieletniego oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub sądu rodzinnego);
2) „II. Podstawa rejestracji” – symbol podstawy
rejestracji3, gdy:
a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:
1
– bez postępowania sprawdzającego ..
– po postępowaniu sprawdzającym ....
2
– z zastosowaniem art. 308 k.p.k. lub
art. 17 § 2 k.p.k. ..........................
3
b) zwrócono akta w trybie nadzoru z prokuratury do uzupełnienia ....................
4
c) podjęto lub wznowiono po umorzeniu z
wyłączeniem postępowania/dochodzenia umorzonego w trybie rejestrowym
5
d) podjęto po zawieszeniu ......................
6
e) zwrócono akta z sądu poprzez prokuraturę do uzupełnienia po wniesieniu aktu
oskarżenia .......................................
7
f) postępowanie wyłączone ...................
8
g) podjęto po zawieszeniu po uprzednim
wyłączeniu względem współsprawcy/współsprawców (bez względu na
formę popełnienia przestępstwa) .........
9
h) podjęto na nowo postępowanie/dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym
z powodu niewykrycia sprawcy ..........
0
3) „III. Grupa strat” – symbol wysokości strat, wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści
majątkowych lub uszczuplenia należności publicznoprawnej4:
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 postępowania5:
3
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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.
4
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”.
5
Nie wypełnia się, gdy postępowanie przygotowawcze, bez
względu na formę, w której byłoby prowadzone, umorzono po
przeprowadzeniu czynności przewidzianych w art. 308 lub 17
§ 2 k.p.k. bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania. Należy jednak zawsze wypełnić w przypadku wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w niezbędnym zakresie
o przestępstwo, dla którego właściwą formą jest dochodzenie,

a)
b)

dochodzenie policyjne .......................
3
dochodzenie umorzone w trybie rejestrowym ..........................................
1
c) śledztwo policyjne ............................
8
d) śledztwo powierzone przez prokuratora
w całości lub w określonym zakresie ...
4
e) śledztwo – powierzenie dokonania poszczególnych czynności śledztwa .......
6
f) postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuratora bez udziału
Policji ..............................................
5
g) postępowanie w sprawie nieletniego ...
7
h) czynności procesowe przeprowadzone
w niezbędnym zakresie w trybie
art. 308 lub 17 § 2 k.p.k. (z wyłączeniem postępowania w niezbędnym
zakresie umorzonego w trybie rejestrowym) .........................................
0
i)
czynności procesowe przeprowadzone
w niezbędnym zakresie w trybie art.
308 k.p.k. (umorzenie w trybie rejestrowym) .........................................
9
5) „V. Podstawa wszczęcia” – symbol podstawy
wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego .........
1
b) zawiadomienie innej, niż pokrzywdzony, osoby ........................................
7
c) zawiadomienie instytucji państwowej,
samorządowej lub społecznej ..............
2
d) zawiadomienie organu kontroli ............
3
e) zatrzymanie na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu przez Policję
4
f) inny czyn ujawniony w toku postępowania ..............................................
5
g) na podstawie:
– materiałów operacyjnych ................
6
– innych materiałów własnych Policji ..
8
– danych uzyskanych z Internetu .......
9
h) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych ...........................................
0
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

z powodu niewykrycia sprawcy i wpisaniu postępowania do
rejestru przestępstw (umorzenie rejestrowe).
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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
postępowania6:
a) do 7 dni ...........................................
0
b) do 1 miesiąca ...................................
1
c) do 2 miesięcy ...................................
2
d) do 3 miesięcy ...................................
3
e) do 6 miesięcy ...................................
6
f) od 7 do 12 miesięcy .........................
7
g) powyżej 12 miesięcy .........................
8
9) „IX. Wynik postępowania” – symbol wyniku
postępowania (dotyczy odpowiednio prokuratora
lub sędziego rodzinnego):
a) skierowanie wniosku do prokuratora o
zatwierdzenie lub sporządzenie aktu
oskarżenia ....................................... 00
b) skierowanie wniosku o zastosowanie
amnestii lub abolicji .......................... 10
c) przekazanie postępowania do:
– sądu rodzinnego lub zakończenie
sprawy przez sędziego rodzinnego ... 32
– finansowych organów postępowania
przygotowawczego ....................... 12
– sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia ............................. 13
– innych niż wymienione wyżej organów Rzeczpospolitej Polskiej ........... 14
d) skierowanie wniosku o zawieszenie lub
zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia lub śledztwa ........ 15
e) skierowanie wniosku o umorzenie:
– warunkowe .................................. 16
– na podstawie art. 324 k.p.k. (niepoczytalność) ................................... 23
f) skierowanie wniosku do prokuratora o
zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania:
– z przyczyn wyłączających ściganie
(bez stanu niepoczytalności) ........... 17
6

Do czasu trwania postępowania nie wlicza się okresu od daty
wydania postanowienia o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania do daty wydania postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania oraz czasu trwania postępowania mediacyjnego. W razie połączenia spraw czas trwania postępowania liczy się od najwcześniejszej daty jego wszczęcia. Czas trwania
wyłączonego postępowania liczy się od daty wszczęcia postępowania pierwotnego tylko wówczas, gdy w wyłączonym zakresie były dokonywane czynności procesowe.

10)
11)
12)

13)

– wobec okoliczności, że podejrzany
nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa ...................................... 18
– z powodu niewykrycia sprawcy ....... 19
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu ................................. 20
– z braku znamion przestępstwa ........ 21
– z braku znamion przestępstwa, po
wykonaniu czynności w trybie
art. 308 lub 17 § 2 k.p.k., bez wydania postanowienia o wszczęciu
postępowania ............................... 22
– na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. z
uwagi na niecelowość orzekania ...... 25
– skierowanie wniosku o przejęcie
ścigania przez organy wymiaru
sprawiedliwości innych państw ....... 41
„X. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu
symboli cyfrowych przestępstw” – symbol cyfrowy czynu głównego;
„XI. Wartość zabezpieczenia w zł” – wartość
mienia zabezpieczonego w złotych7;
„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;
„XIII. Koszty postępowania w zł” – wydatki faktyczne i ryczałtowe Policji lub innego organu
prowadzącego postępowanie w złotych, w przypadku Policji wykazane w formularzu Ms-58/1.

3. Formularz Stp-3
Na formularzu Stp-3 wpisuje się w polu oznaczonym
jako:
1) „I. Symbol jednostki Policji (kończącej postępowanie), Nr RSD” – symbol województwa i jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, kończącej postępowanie oraz numer RSD (dotyczy odpowiednio prokuratury lub sądu rodzinnego);
2) „II. Data popełnienia przestępstwa” – datę popełnienia przestępstwa, przy czym w przypadku:
a) przestępstw popełnionych w warunkach
określonych w art. 12 k.k. lub art. 6 § 2
k.k.s. (czyn ciągły) wpisuje się datę ostatniego zachowania, gdy czyn zabroniony polega
na wielu działaniach, a datę pierwszego zachowania, gdy czyn zabroniony polega na
wielu zaniechaniach,
b) trudności w ustaleniu daty popełnienia czynu,
wpisuje się datę ujawnienia przestępstwa lub
7

Wypełnia się tylko wtedy, gdy prokurator wydał postanowienie
o zabezpieczeniu mienia i do czasu zakończenia postępowania
przez Policję nie zostało ono uchylone; niedozwolone jest wpisywanie wartości tymczasowo zajętego mienia ruchomego lub
wartości dowodów rzeczowych, w szczególności wartości mienia utraconego w wyniku przestępstwa zwróconego pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej do odbioru.
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datę spisania protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, albo datę
wpływu zawiadomienia o przestępstwie do
organu Policji lub innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowania;
3) „III. Podstawa rejestracji” – symbol podstawy
rejestracji:
a) wszczęcie postępowania pierwszy raz
1
b) umorzenie w trybie rejestrowym postępowania lub dochodzenia ...................
2
c) ujawnienie dodatkowego przestępstwa
lub czynu karalnego w toku prowadzonego postępowania ...........................
3
d) postępowanie dotyczące zbrodni wojennych i przeciwko Narodowi Polskiemu .................................................
4
e) podjęcie lub wznowienie umorzonego
śledztwa lub dochodzenia albo postępowania o przestępstwo zgłoszone do
statystyki jako niewykryte w:
– bieżącym roku i w tym samym roku
wykryte .......................................
5
– poprzednim roku kalendarzowym lub
wcześniej, a wykryte w bieżącym
roku kalendarzowym ......................
7
g) popełnienie czynu zabronionego przez
nieletniego przed ukończeniem lat 13 ..
8
h) umorzenie na podstawie art. 324 k.p.k.
(niepoczytalność) ..............................
9
4) „IV. Grupa strat” – symbol wysokości strat,
wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści majątkowych lub uszczuplenia należności publicznoprawnej8:
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
8

Wpisuje się symbol ustalony na podstawie faktycznych strat
materialnych, wysokości nielegalnego obrotu, wartości korzyści
majątkowych lub wartości uszczuplenia należności publicznoprawnej. Symbol należy wpisywać również w przypadku przestępstwa wykrytego po podjęciu (w polu XVI sum nie wykazuje
się). W przypadku przestępstw popełnionych w formie usiłowania, pomocnictwa, podżegania oraz przygotowania albo w
przypadku, gdy straty, nielegalny obrót, korzyść majątkowa lub
uszczuplenie należności publicznoprawnej nie są znamieniem
przestępstwa wpisuje się symbol „0”. Niedozwolone jest wpisywanie wartości towarów podrobionych lub pirackich w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy
zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia
przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej wydanego na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r.
– Kodeks celny w przypadku przestępstw przeciwko prawom
autorskim i pokrewnym, własności przemysłowej i mieniu określonym w art. 278 § 2, 291 i 292 k.k. w zw. z art. 293 k.k.

5)

6)

7)

8)

9)
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„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
c) na terytorium innego państwa ............
9
„VI. Podstawa wszczęcia” – symbol podstawy
wszczęcia:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego ...........
1
b) zawiadomienie innej, niż pokrzywdzony,
osoby ................................................
7
c) zawiadomienie instytucji państwowej,
samorządowej lub społecznej ................
2
d) zawiadomienie organu kontroli ..............
3
e) zatrzymanie na gorącym uczynku lub w
bezpośrednim pościgu przez Policję .......
4
f) inny czyn ujawniony w toku postępowania ....................................................
5
g) na podstawie:
– materiałów operacyjnych ..................
6
– innych materiałów własnych Policji ....
8
– danych uzyskanych z Internetu .........
9
h) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych .................................................
0
„VII. Sprawcy czynu” – symbol odnoszący się
do informacji o sprawcach przestępstwa, jeżeli
w czasie zawiadamiania o przestępstwie lub
ujawnienia czynu w toku postępowania:
a) przynajmniej jeden ze sprawców był
znany ................................................
0
b) żaden ze sprawców nie był znany .........
1
„VIII. Przestępstwo popełniono” – symbol dotyczący sprawców przestępstwa lub czynu karalnego – jeżeli przestępstwo popełniono:
a) indywidualnie przez osobę dorosłą .........
1
b) indywidualnie przez nieletniego .............
2
c) przez dwie osoby dorosłe .....................
3
d) przez dorosłego i nieletniego .................
4
e) przez dwóch nieletnich ........................
5
f) w grupie 3-osobowej i większej z udziałem:
– tylko dorosłych ...............................
6
– nieletnich i dorosłych .......................
7
– tylko nieletnich ...............................
8
g) nie ustalono .......................................
9
„IX. Sprawcami przestępstwa byli” – symbol
określający, czy sprawcami przestępstwa byli:
a) tylko obywatele polscy ........................
1
b) tylko cudzoziemcy lub bezpaństwowcy ..
4
c) wspólnie obywatele polscy i innych
państw lub bezpaństwowcy .................
5
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d) nie ustalono .......................................
9
10) „X. Oględziny śledcze” – symbol dotyczący
oględzin miejsca zdarzenia i śladów kryminalistycznych:
a) oględziny przeprowadzono i ujawniono
ślady .................................................
1
b) oględziny przeprowadzono i nie ujawniono śladów ..........................................
0
c) oględzin nie przeprowadzono ................
9
11) „XI. Obiekt lub miejsce przestępstwa” – symbol
gruntu, budynku, lokalu, obiektu inżynierii lądowej lub wodnej albo środka transportu na obszarze, którego lub w którym popełniono przestępstwo:
a) apteka, hurtownia farmaceutyczna,
punkt apteczny ................................. 01
b) bank ............................................... 02
c) bar, bufet, restauracja, itp. (także okolice) ................................................ 03
d) bazar, targ, itp. (także okolice) ........... 04
e) biuro maklerskie ............................... 45
f) cmentarz ......................................... 05
g) dom letniskowy lub na działce ............ 06
h) garaż ............................................... 07
i)
hotel, inny obiekt hotelowy ................ 08
j)
instytucja ubezpieczeniowa ................ 47
k) kantor wymiany walut (także okolice) .. 09
l)
kino, teatr, itp. (także okolice) ............ 10
m) komórka, piwnica, strych ................... 11
n) lotnisko ........................................... 39
o) magazyn, hurtownia, skład celny ........ 12
p) mieszkanie ....................................... 13
q) muzeum, galeria, wystawa ................. 14
r) obiekt administracji państwowej ......... 15
s) obiekt administracji samorządowej ...... 43
t) obiekt celny ..................................... 44
u) obiekt handlowy (także okolice) .......... 16
v) obiekt sakralny ................................. 17
w) obiekt sportowy ............................... 18
x) park, las, itp. .................................... 19
y) parking, postój taxi ........................... 20
z) pomieszczenie mieszkalne duchownego 21
za) pomieszczenie produkcyjne ................ 22
zb) przedstawicielstwo obcego państwa ... 23
zc) przychodnia, szpital .......................... 24
zd) przystanek komunikacyjny (metro) ...... 38
ze) samochód ........................................ 25
zf) sąd, prokuratura ............................... 41
zg) stacja paliw ..................................... 35
zh) szkoła, placówka oświatowa, internat
36
zi) środek komunikacji publicznej (bez
TAXI) .............................................. 26
zj) taksówka ......................................... 27
zk) teren kolei (bez włamań do wagonów)
28
zl) samochód posiadający dokumenty TIR
37
zm) uczelnia, akademik ............................ 29
zn) ulica, droga, szosa, itp. ..................... 30
zo) urząd kościelny ................................. 31

Poz. 74

zp) urząd pocztowy ................................ 32
zq) urząd telekomunikacji ........................ 42
zr) urząd skarbowy ................................ 46
zs) wagon kolejowy ............................... 33
zt) zakład usługowy ............................... 34
zu) zbiornik wodny ................................. 40
zv) Internet ........................................... 48
zw) inna sieć komputerowa ...................... 49
zx) inny obiekt lub miejsce ...................... 99
12) „XII. Przedmiot przestępstwa” – symbol głównego przedmiotu przestępstwa kradzieży, przywłaszczenia, oszustwa, kradzieży z włamaniem,
zniszczenia, fałszerstwa, kradzieży rozbójniczej,
rozboju, wymuszenia rozbójniczego oraz przestępstw celnych i akcyzowych9:
a) art. spożywczy ................................. 01
b) art. tekstylny, odzież, futro, skóra ....... 02
c) biżuteria, zegarek, inny wyrób jubilerski 03
d) druki, dokumenty .............................. 04
e) broń, amunicja ................................. 05
f) dzieło sztuki, zabytek, numizmat, zbiór
filatelistyczny ................................... 06
g) dotacja lub subwencja ....................... 32
h) energia elektryczna ........................... 23
i)
karta płatnicza .................................. 24
j)
komputer, sprzęt peryferyjny, oprogramowanie ......................................... 08
k) kredyt lub pożyczka .......................... 30
l)
książeczka lub bon oszczędnościowy ... 09
m) materiał radioaktywny ....................... 10
n) materiał wybuchowy ......................... 22
o) motocykl, inny jednoślad ................... 11
p) środek odurzający, substancja psychotropowa, prekursor ........................... 12
q) paliwo płynne, gazowe, stałe ............. 14
r) pieniądze polskie ............................... 15
s) przedmiot kultu religijnego ................. 16
t) rower, riksza .................................... 21
u) samochód ciężarowy ......................... 26
v) samochód osobowy .......................... 17
w) sprzęt RTV, fotograficzny, muzyczny,
magnetowid, kamera ......................... 18
x) środek funduszu ............................... 31
y) taxi ................................................. 27
z) telefon komórkowy ........................... 25
za) samochód posiadający dokumenty TIR
37
zb) urządzenie lub jego element wykonany
z metali kolorowych .......................... 20
zc) waluta obca (inna niż EURO) .............. 19
zd) wyrób spirytusowy ........................... 13
ze) wyrób hutniczy ................................ 29
zf) wyrób tytoniowy .............................. 28
zg) podatek VAT .................................... 33
zh) papiery wartościowe ......................... 34
9

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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stempel, pieczęć ............................... 35
recepta ............................................ 36
waluta EURO .................................... 38
wyrób medyczny i środek leczniczy ..... 39
dokument elektroniczny ..................... 40
świadczenie z umowy ubezpieczenia
innej ................................................ 41
zo) świadczenie z umowy ubezpieczenia
komunikacyjnego .............................. 42
zp) świadczenie z umowy ubezpieczenia na
życie ............................................... 43
zr) świadczenie z umowy ubezpieczenia
majątkowego ................................... 44
zs) inny przedmiot ................................. 99
zt) polisa ubezpieczeniowa ..................... 45
13) „XIII. Liczba pokrzywdzonych małoletnich” –
liczbę ustalonych pokrzywdzonych małoletnich
przy przestępstwach określonych w art. k.k.
148, 151, 155-162, 189-191 § 1, 197-200,
202 § 2-3, 203, 204 § 3-4, 207-208, 210, 211,
216, 217, 247, 252, 278, 280-282, 284, 286
oraz art. 45 § 2 i 46 § 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
14) „XIV. Stwierdzono użycie broni” – symbol broni,
materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia 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) niebezpieczne narzędzie, urządzenie (ukryte ostrze, kastet, nunczako, pałka, imitacja kija bejsbolowego) .......................
8
h) nie użyto: broni, materiału wybuchowego, niebezpiecznego narzędzia, urządzenia lub nie ustalono użycia ...................
9
i) pies lub inne zwierzę ...........................
0
15) „XV. Rodzaj zabezpieczenia obiektu” – symbol
rodzaju zabezpieczenia obiektu kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju:
a) zabezpieczenie techniczne standardowe
1
b) zabezpieczenie techniczne specjalne ......
2
c) zabezpieczenie elektroniczne ................
3
d) zabezpieczenie systemem elektronicznym z udziałem zabezpieczenia osobowego ................................................
4
e) zabezpieczenie systemem elektronicznym z udziałem Policji ..........................
5
f) ochrona przez specjalne uzbrojone formacje ochronne (w rozumieniu ustawy o
ochronie osób i mienia) ........................
6
g) doraźna pomoc społeczna ....................
8
h) brak zabezpieczenia technicznego i osobowego .............................................
0
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16) „XVI. Suma strat w zł” – sumę strat materialnych, wysokość nielegalnego obrotu, wartość
korzyści majątkowych lub wartość uszczuplenia
należności publicznoprawnej w złotych, stosując
następujące zasady:
a) przez straty rozumieć należy spowodowany
przestępstwem uszczerbek w mieniu,
b) nie należy wykazywać jako straty szkód
spowodowanych wprawdzie przestępstwem,
ale nie pozostających z nim w bezpośrednim
związku,
c) straty należy wykazywać tylko przy przestępstwach dokonanych,
d) pole wypełnia się do kwalifikacji prawnych
oznaczonych w katalogu symboli cyfrowych
przestępstw literami „S”, „O”, „Ł” i „U”,
e) 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 pole wypełnia się również w przypadku przestępstw wykrytych po podjęciu, jeśli wartość mienia nie była
wykazana przy umorzeniu. Niedozwolone jest
wpisywanie wartości towarów podrobionych lub
pirackich w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych
przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej wydanego na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. – Kodeks celny, w przypadku przestępstw przeciwko prawom autorskim i pokrewnym, własności przemysłowej i mieniu określonym w art. 278 § 2, 291 i 292 k.k. w zw. z
art. 293 k.k.;
18) „XVIII. Liczba wypełnionych pozycji” – symbol
statystyczny pozycji ostatniego wypełnionego
wiersza w części formularza dotyczącej podejrzanych;
19) „XIX. Symbol kwalifikacji prawnej”10 – odpowiedni symbol cyfrowy czynu głównego z katalogu symboli cyfrowych przestępstw;
20) „XX. Forma popełnienia przestępstwa”10 – symbol formy popełnienia przestępstwa lub czynu
karalnego:
a) dokonanie ..........................................
1
b) usiłowanie .........................................
3
c) przygotowanie ....................................
4
d) podżeganie .........................................
5
10

Pola XIX-XXI służą do wpisywania informacji o podejrzanych,
którzy popełnili przestępstwo zgłoszone formularzem Stp-3. Pozycja „00” przeznaczona jest na rejestrację przestępstw niewykrytych lub kolejnych przestępstw popełnionych przez uprzednio zarejestrowanego podejrzanego. Pozycja „01” i następne
służą do rejestracji podejrzanych o popełnienie zgłoszonego
przestępstwa.
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e) sprawstwo kierownicze lub polecające ...
6
f) pomocnictwo .....................................
7
21) „XXI. Wynik postępowania”10 – symbol sposobu
zakończenia postępowania:
a) skierowanie wniosku o zatwierdzenie lub
sporządzenie aktu oskarżenia ................
0
b) skierowanie wniosku o zastosowanie
ustawy o amnestii ...............................
1
c) przekazanie do finansowych organów
postępowania przygotowawczego w
związku z wnioskiem sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ......................................
2
d) przekazanie do innych organów ............
4
e) skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie ................................................
5
f) umorzenie z przyczyn wyłączających
ściganie .............................................
6
g) umorzenie na podstawie art. 11 § 1
k.p.k. z uwagi na niecelowość orzekania
3
h) umorzenie wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa ...........................................
7
i) umorzenie z powodu niewykrycia sprawców ..................................................
8
j) przekazanie materiałów sędziemu rodzinnemu bezpośrednio lub poprzez prokuratora ...................................................
9
22) „XXII. Informacja o zatrzymaniu”11 – symbol
informacji o zatrzymaniu w toku postępowania:
a) osoby dorosłe:
– zatrzymany i zwolniony przed upływem 48 godzin ...............................
1
– zatrzymany i zwolniony po przekazaniu do dyspozycji sądu .....................
7
– zatrzymany i tymczasowo aresztowany lecz środek uchylono w toku postępowania .....................................
3
– zatrzymany i tymczasowo aresztowany i środek był stosowany w czasie
zakończenia postępowania ................ 4
b) nieletni:
– zatrzymany w policyjnej izbie dziecka
5
– zatrzymany i umieszczony w schronisku dla nieletnich .............................
6
23) „XXIII. Środki zapobiegawcze”11 – symbol zastosowanych nieizolacyjnych środków zapobiegawczych lub środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich,
przy czym jeżeli w toku postępowania wobec
podejrzanego lub nieletniego zastosowano w
różnym czasie kilka środków, wpisuje się ten,
który został zastosowany jako ostatni; w przy11

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.
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padku, gdy równocześnie zostały zastosowane
różne środki wpisuje się ten środek, który w systematyce kodeksu postępowania karnego lub
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
występuje wcześniej:
a) dozór Policji .......................................
1
b) zakaz opuszczania kraju .......................
2
c) poręczenie majątkowe .........................
3
d) poręczenie społeczne lub osoby godnej
zaufania ............................................
5
e) zawieszenie w czynnościach służbowych
lub w wykonywaniu zawodu ................
7
f) umieszczenie w placówce oświatowo-wychowawczej ..................................
8
g) nadzór kuratora ..................................
9
24) „XXIV. Płeć”11 – symbol płci podejrzanego lub
nieletniego:
a) męska ...............................................
1
b) żeńska ...............................................
2
25) „XXV. Wiek”11 – wiek podejrzanego lub nieletniego (liczbę ukończonych lat w czasie popełnienia czynu zabronionego);
26) „XXVI. Sposób ustalenia”11 – symbol sposobu
ustalenia podejrzanego lub nieletniego; w przypadku sprawy wieloczynowej, jeżeli połączono
postępowania z uwagi na łączność podmiotową
rejestruje się sposób ustalenia dot. czynu głównego:
a) dobrowolne zgłoszenie się sprawcy (samooskarżenie) ....................................
0
b) wskazany przy zawiadomieniu lub ujęty
na gorącym uczynku przez obywatela ....
1
c) wskazany lub zatrzymany przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (w
rozumieniu ustawy o ochronie osób i
mienia) ..............................................
2
d) zatrzymany na gorącym uczynku lub w
bezpośrednim pościgu przez Policję .......
3
e) w wyniku postępowania ......................
4
f) na podstawie:
– materiałów operacyjnych ..................
5
– innych materiałów własnych Policji ....
7
– typowania w KSIP ...........................
8
– na podstawie danych systemu AFIS ...
6
g) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych .................................................
9
27) „XXVII. Praca – nauka”11 – symbol dotyczący
pracy lub nauki podejrzanego albo nieletniego:
a) uczeń ................................................
1
b) student ..............................................
6
c) pracujący (stosunek pracy, stosunek
służbowy, umowa agencyjna, umowa o
pracę nakładczą, właściciel, współwłaściciel podmiotu gospodarczego, członek
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, wolny
zawód) ..............................................
2
d) pracujący w gospodarstwie rolnym własnym lub osoby najbliższej .....................
7
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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”11 – 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”11 – symbol dotyczący stanu świadomości podejrzanego lub nieletniego w czasie popełnienia przestępstwa12:
a) trzeźwy .............................................
1
b) nietrzeźwy .........................................
2
c) pod wpływem narkotyku ......................
5
d) pod wpływem innego środka odurzającego ...............................................
3
e) nieustalony ........................................
4
f) trzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego ...................................
6
g) nietrzeźwy, zbiegł z miejsca wypadku
komunikacyjnego ................................
7
30) „XXX. Teren zamieszkania”11 – symbol miejsca
zamieszkania podejrzanego lub nieletniego w
czasie popełnienia przestępstwa względem miejsca popełnienia przestępstwa:
a) teren posterunku, komisariatu lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej)
Policji ................................................
2
b) teren sąsiedniej komendy powiatowej
(miejskiej, rejonowej) Policji miejsca popełnienia przestępstwa .....................
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”11 – symbol wskazujący czy sprawcą była osoba:
a) korzystająca z przerwy w wykonywaniu
kary pozbawienia wolności ..................
1
b) w czasie okresowego zwolnienia z zakładu karnego (również przepustki) ............
2
c) po uchyleniu tymczasowego aresztowania a przed zakończeniem sprawy .........
3
d) podczas ucieczki z miejsca izolacji .........
4
12

Wypełnia się dla przestępstw określonych w art. 148, 151159, 189-193, 197-199, 207, 216-217, 222-228, 278-282,
288-289 oraz w rozdziale XX i XXI k.k. Stan świadomości
określa się na podstawie informacji udokumentowanych w aktach postępowania (np. wynik badania, dowód z opinii biegłego, treść zeznań lub wyjaśnień).
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e) w okresie oczekiwania na rozpoczęcie
wykonywania kary pozbawienia wolności
5
32) „XXXII. Zajmowane stanowisko”11 – symbol
stanowiska podejrzanego13, nieletniego lub obywatelstwa cudzoziemca14:
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 urzędy 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)cudzoziemcy będący obywatelami następujących państw:
– Albania .......................................... 78
– Argentyna ...................................... 79
– Armenia ......................................... 80
– Australia ........................................ 30
13

Pole wypełnia się w odniesieniu do wszystkich przestępstw
określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym,
Kodeksie handlowym oraz w ustawach szczególnych. W przypadku, gdy podejrzany lub nieletni uczy się, studiuje, jest rencistą lub emerytem albo jest bezrobotnym lub niepracującym i
nieposzukującym pracy pola nie wypełnia się.
14
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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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Austria ...........................................
Bangladesz .....................................
Belgia ............................................
Białoruś ..........................................
Bośnia i Hercegowina .......................
Brazylia ..........................................
Bułgaria ..........................................
Chiny .............................................
Chorwacja ......................................
Czechy ...........................................
Dania .............................................
Estonia ...........................................
Finlandia .........................................
Francja ..........................................
Grecja ............................................
Gruzja ............................................
Holandia .........................................
Irak ................................................
Irlandia ...........................................
Izrael .............................................
Japonia ..........................................
Jugosławia .....................................
Kanada ..........................................
Kazachstan .....................................
Kolumbia ........................................
Korea .............................................
Liban .............................................
Libia ..............................................
Litwa .............................................
Łotwa ............................................
Meksyk ..........................................
Mołdawia .......................................
Mongolia ........................................
Niemcy ..........................................

31
81
63
56
68
82
32
83
69
33
34
60
35
36
37
61
64
38
70
84
71
39
85
62
86
72
40
41
57
58
87
73
74
44
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Norwegia ........................................ 42
Pakistan ......................................... 88
Palestyna ....................................... 75
Rosja ............................................. 50
Rumunia ......................................... 45
Serbia ............................................ 76
Słowacja ........................................ 43
Słowenia ........................................ 77
Sri Lanka ........................................ 89
Stany Zjednoczone Ameryki .............. 90
Szwajcaria ...................................... 65
Szwecja ......................................... 46
Turcja ............................................ 47
Ukraina .......................................... 59
Węgry ............................................ 48
Wielka Brytania ............................... 66
Wietnam ........................................ 67
Włochy .......................................... 49
pozostałych państw Europy ............. 51
pozostałych państw Afryki ................ 52
pozostałych państw Ameryki Południowej i Środkowej .............................. 53
– pozostałych państw Azji, Australii i
Oceanii .......................................... 54
– bezpaństwowiec ............................. 55
33) „XXXIII. Liczba pokrzywdzonych” – liczbę ustalonych pokrzywdzonych, przy czym w pozycjach
1-3 można wpisać informacje o liczbie pokrzywdzonych cudzoziemców podając maksymalnie
3 narodowości według symboli określonych w
polu XXXII formularza.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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