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ZARZĄDZENIE NR 492 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 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 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 22,
poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Struktura organizacyjna zawiera stanowiska
etatowe, a także stanowiska pracownicze pozaetatowe ewidencjonowane poza etatem jednostki
Policji”.
2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Kierownik jednostki Policji oraz kierownik
komórki może powołać nieetatowy zespół do
realizacji zadań przez niego określonych”.
3) w § 14 ust. 1:
a) pkt 1 uchyla się,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) komisariatu i komisariatu specjalistycznego
Policji – 15”;
4) w § 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku utworzenia jednostki Policji
lub komórki w KGP, ich reorganizacji albo
zmiany struktury organizacyjnej lub etatowej
powodującej nieczytelność etatu wprowadza
się etat oraz ewidencję stanowisk pracowniczych pozaetatowych jako załączniki do decyzji, w formie rozkazu organizacyjnego, zwanej
dalej «rozkazem»”;
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Ewidencję stanowisk pracowniczych pozaetatowych sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia, stosując odpowiednio zasady zawarte w
załączniku nr 2 do zarządzenia”;
5) w § 27 po pkt 51 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 52 w brzmieniu:
1

Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153,
poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,
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
i Nr 192, poz. 1873.

6)

7)

8)

9)

„52) zapewnienie standaryzacji wymagań egzaminacyjnych w Policji przez opracowywanie
pakietów egzaminacyjnych i nadzór nad przebiegiem egzaminów:
a) na pierwszy stopień w korpusie podoficerów i aspirantów Policji,
b) kończących obowiązkowe szkolenia kwalifikacyjne,
c) kończących szkolenia językowe”.
§ 28 ust. 1 pkt 26 litera b otrzymuje brzmienie:
„b) prowadzenie spraw osobowych policjantów
i pracowników oraz ich doskonalenia zawodowego”;
w § 31:
a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opracowywanie projektów programów
szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów”;
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Komendant Główny Policji może rozszerzyć
zakres działania o zadania wynikające z zakresu
działania określonego w § 33”;
w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu;
„3. Komendant Główny Policji może rozszerzyć
zakres działania o zadania wynikające z zakresu
działania określonego w § 33”.
§ 37 uchyla się.

§2
Brzmienie załącznika nr 3 do zarządzenia jest
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§3
Komendanci Policji, o których mowa w § 7–11,
dokonają zmian, wynikających z przepisu § 24, w
terminie 90 dni od wejścia w życie zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
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Załącznik
do zarządzenia nr 492
Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 maja 2004 r.
Załącznik nr 3
WPROWADZONO
Rozkazem organizacyjnym
Nr ...../..... z dnia .........r.
z mocą od dnia ............r.
UCHYLONO
Rozkazem organizacyjnym
Nr ...../..... z dnia .........r.
z mocą od dnia ............r.

(Wzór formularza)

EWIDENCJA
STANOWISK PRACOWNICZYCH POZAETATOWYCH
w .......................................................................
ORGANIZACJA
Stan liczbowy

Lp.

Nazwa komórki

Wyjściowy

nr zmiany
1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM

STAN LICZBOWY
Nazwa komórki,
stanowiska

Kategoria
zaszeregowania

Liczba stanowisk

Uwagi

9

0
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ZARZĄDZENIE NR 498 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie wzorów i typów wprowadzanej na uzbrojenie Policji
broni gładkolufowej typu MOSSBERG kal. 12/76
oraz SDASS IMPERATOR kal. 12/76
W związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada
2000 r. w sprawie uzbrojenia Policji (Dz. U. z 2001 r.
Nr 14, poz. 139) postanawia się, co następuje:
§1
Na uzbrojenie Policji wprowadza się broń gładkolufową:
1) MOSSBERG kal. 12/76;
2) SDASS IMPERATOR kal. 12/76.
§2
Z broni, o której mowa w § 1, dopuszcza się
strzelanie następującymi rodzajami amunicji:
1) nabój specjalny z pociskiem „BRENEKA” – W8MP,
2) nabój specjalny śrutowy „LOFTKA” – LFT-6.8,
3) nabój z pociskiem gumowym „BĄK”,
4) nabój z pociskiem gumowym „CHRABĄSZCZ”,
5) nabój z pociskiem proszkowym „PR-PIK-94-M”;
„PR-PIK-98”,
6) nabój z pociskiem proszkowo-obezwładniającym
„CS-94-M”; „CS-98”,
7) nabój ćwiczebny typu „huk-błysk” – ONS-2000.

fowej typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS
IMPERATOR kal. 12/76.
2. Instrukcja broni gładkolufowej SDASS IMPERATOR
kal. 12/76 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, będący rozdziałem I i II dotychczasowego załącznika nr 2
zarządzenia nr 2/94 Komendanta Głównego Policji z
dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie wprowadzenia na
uzbrojenie Policji broni gładkolufowej typu MOSSBERG
kal. 12/76 oraz SDASS IMPERATOR kal. 12/76.
3. Warunki taktyczno-techniczne, warunki użycia
oraz warunki bezpieczeństwa amunicji, o której
mowa w § 2, określono w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§4
Tarci moc zarządzenie nr 2/94 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie
wprowadzenia na uzbrojenie Policji broni gładkolufowej
typu MOSSBERG kal. 12/76 oraz SDASS IMPERATOR
kal. 12/76 zmienione zarządzeniem nr 22/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 1996 r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
1. Instrukcję broni gładkolufowej Mossberg kal.
12/76 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, będący rozdziałem I i II dotychczasowego załącznika
nr 1 zarządzenia nr 2/94 Komendanta Głównego
Policji z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie
wprowadzenia na uzbrojenie Policji broni gładkolu-

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 498
Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 maja 2004 r.
WARUNKI TAKTYCZNO-TECHNICZNE, WARUNKI UŻYCIA ORAZ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
AMUNICJI KAL. 12/70 DO STRZELB GŁADKOLUFOWYCH
AMUNICJA
kal. 12/70 do strzelb gładkolufowych
1.1. Do
1)
2)
3)
4)

strzelb gładkolufowych powtarzalnych stosuje się następujące rodzaje amunicji:
nabój specjalny z pociskiem „BRENEKA” – W8MP,
nabój specjalny śrutowy „LOFTKA” – LFT-6.8,
nabój z pociskiem gumowym „BĄK”,
nabój z pociskiem gumowym „CHRABĄSZCZ”,
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5) nabój z pociskiem proszkowym „PR-PIK-94-M”; „PR-PIK-98”,
6) nabój z pociskiem proszkowo-obezwładniającym „CS-94-M”; „CS-98”,
7) nabój ćwiczebny typu „huk-błysk” – ONS-2000.
1.2. Podstawowe charakterystyki nabojów wymienionych w pkt 1.1 podane są w tabeli nr 1 i nr 2.
2. Działanie amunicji.
2.1. Nabój specjalny z pociskiem BRENEKA.
Dla pocisku BRENEKA prędkość progowa ciężkiego zranienia wynosi 27m/s.
W całej strefie zasięgu do 525 m pociski mają prędkość większą lub równą prędkości progowej, a tym samym dysponują energią wystarczającą do ciężkiego zranienia lub rażenia śmiertelnego człowieka.
Strzelanie z odległości 30 m do samochodu osobowego umożliwia przebicie 2 blach karoseryjnych oraz penetrację ścianki staliwnego bloku silnika na głębokość 10 mm.
Strzelanie z odległości 30 m umożliwia przebicie pojedynczej blachy karoseryjnej, sosnowej deski calowej,
ponowne przebicie karoserii i drugiej deski calowej.
Strzelanie z odległości 30 m przez prześwit szyb samochodowych powoduje przejście kuli przez dwie szyby
oraz 2 deski o grubości 1 cala każda.
Stabilizacja pocisku na badanym odcinku lotu jest zadawalająca.
2.2. Nabój specjalny śrutowy typu LOFTKA.
Możliwość skutecznego rażenia człowieka, w tym rażenia śmiertelnego, istnieje przy trafieniu loftką ołowianą
o średnicy 6,8 mm wystrzeloną z odległości < 50 m. Próg prędkości niebezpiecznej wynosi 46 m/s, co odpowiada odległości strzelania < 230 m.
Strzelając ze strzelby IMPERATOR do tarcz z 1-calowych desek uzyskano wyniki:
– odległość 40 m, na 3 strzały uzyskano 19 przebić tarczy;
– odległość 45 m, na 3 strzały uzyskano 3 przebicia tarczy;
– odległość 50 m, na 3 strzały uzyskano 14 trafień, loftki utknęły w deskach na głębokości do 10 mm.
Jest to amunicja o dużej sile uderzeniowej, stanowi szczególnie efektywny środek do unieruchamiania pojazdów. Strzelanie z odległości 30 m umożliwia przebycie blachy karoseryjnej (1 mm) lub szyby samochodowej.
Strzelanie z odległości 15 m do samochodu powoduje przebycie karoserii lub szyby, a około 25% loftek ma
energię wystarczającą do przebicia 1-calowej deski sosnowej.
Strzelanie do koła samochodowego z odległości 15-20 m z kierunku 300 od osi wzdłużnej pojazdu jest skuteczne. Loftki nie rykoszetują.
2.3. Naboje z pociskiem gumowym.
Trafienie pociskiem typu BĄK z odległości 20 m od lufy jest bolesne, lecz nie powoduje ciężkich zranień lub
kontuzji, może jednak powodować przecięcie skóry.
Prędkość niebezpieczna w odniesieniu do odkrytego ciała ludzkiego dla pocisku CHRABĄSZCZ = 65 m/s.
Oznacza to, że przy prędkości uderzenia większej od 65 m/s w 50% przypadków można się spodziewać przecięć odkrytej skóry człowieka dorosłego.
Naboje typu BĄK i CHRABĄSZCZ cechują bardzo zbliżone parametry energetyczne. Do strzelań na odległościach > 20 m, ze względów balistyki zewnętrznej, budowy nabojów oraz balistyki lotu uzasadnione są preferencje dla naboju CHRABĄSZCZ.
2.4. Naboje proszkowe.
Pocisk naboju PR-PIK-94-M po wystrzeleniu leci w całości do momentu spotkania z przeszkodą, przebija ją
i rozsypuje się, czyli po prostu „znika”. Właściwość ta sprawia, że naboje są wręcz idealne do tych zastosowań
policyjnych, kiedy pocisk nie może być niebezpieczny dla osób postronnych.
Zdolność penetracji pocisku proszkowego jest bardzo duża i np. pocisk ten przebija:
– deskę sosnową o grubości 40 mm z odległości 10 m,
– deskę sosnową o grubości 80 mm z odległości 5 m,
– szybę okienną o grubości 4 mm z odległości 100 m,
– szybę samochodową z odległości 30 m,
– drzwi boczne samochodu z odległości 30 m.
Pocisk zachowuje zdolność penetracji przy uderzeniu pod kątem do 250. Po zniszczeniu celu pociski są zupełnie nieszkodliwe dla osób postronnych. Mogą być stosowane do „odstrzeliwania” zamków w mieszkaniu,
samochodzie itp. Policjanci nie muszą zważać na to, czy za drzwiami ktoś stoi i obawiać się, że zostanie trafiony bezpośrednio lub rykoszetem.
Odmianą naboju PR-PIK-94-M jest nabój CS-94-M. Jego parametry balistyczne niczym nie różnią się od
naboju PIK. Przez dodanie 80 mg środka łzawiącego CS uzyskano nabój gazowy o specyficznej konstrukcji
i „opóźnionym działaniu”. Środek CS zaczyna działać dopiero po zniszczeniu koszyczka, a więc po trafieniu
w cel. Za pomocą naboju CS-94 można „wystrzelić” gaz np. na 10 piętro wieżowca lub do samochodu i w ten
sposób zmusić podejrzanych osobników do opuszczenia kryjówki.
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3. Kompletacja i znakowanie amunicji.
Oznaczenie nabojów polega na trwałym naniesieniu:
– na okuciu nazwy wytwórni oraz przyjętego „wagomiarowego” kalibru naboju,
– na tulejce łuski liczby określającej średnicę śrutu w mm lub charakterystycznej nazwy naboju;
– wzdłuż łuski wyrazistego paska, a w jego przerwie liczby oznaczającej długość rozwiniętej łuski w milimetrach.
Dla ułatwienia rozróżniania poszczególnych rodzajów naboi łuski mają następujące kolory:
– czerwony – nabój z pociskiem „BRENEKA” W8MP,
– niebieski – nabój z pociskiem „LOFTKA” LFT-6.8,
– zielony – nabój proszkowy PR-PIK-94 M; PR-PIK-98,
– żółty – nabój proszkowo-obezwłający CS-94-M; CS-98,
– bezbarwny – na łusce napis: BĄK,
– bezbarwny – na łusce napis: CHRB 20, CHRB 30, CHRB 50,
– bezbarwny – na łusce napis ONS-2000.
Naboje są pakowane fabrycznie do pudełek tekturowych, te z kolei wkładane są do opakowań transportowych. Rodzaj opakowań jest zależny od życzenia zamawiającego.
4. Przechowywanie, przegląd i zasady BHP podczas eksploatacji.
Amunicję należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze +5C0 do +25C0 i wilgotności względnej
powietrza 60 do 80%. Producent gwarantuje właściwości użytkowe amunicji przez 12 miesięcy.
W czasie wykonania zadań służbowych amunicję należy przechowywać w specjalnym pasie (ładownicy)
bezpośrednio przy strzelcu.
Przegląd amunicji wykonuje się w celu wykrycia niesprawności mogących spowodować zacięcie podczas
strzelania. Naboje należy przeglądać codziennie: przed służbą, strzelaniem oraz na polecenie przełożonego. Podczas przeglądu należy sprawdzić:
– czy na okryciu łuski nie ma śniedzi, czy nie są one pogięte i czy nie mają zadziorów utrudniających ładowanie
nabojów do magazynka lub komory nabojowej;
– czy spłonka nie wystaje ponad powierzchnię dna łuski, czy pocisk jest pewnie osadzony, czy zatyczki nabojów śrutowych nie są uszkodzone oraz napisy określające typ pocisku lub jego rodzaj są czytelne;
– czy wśród nabojów bojowych nie ma szkolnych.
Wszystkie uszkodzone naboje należy zdać do magazynu, a zanieczyszczenia wytrzeć suchą czystą szmatką.
Najczęstszymi przyczynami niewypałów z winy amunicji są:
a) spłonki:
– zbyt grube dno,
– brak lub uszkodzona masa zapłonowa,
– brak kowadełka,
– spłonka osadzona zbyt głęboko względem dna łuski lub wklęśnięta wraz z dnem i okuciem wskutek niefachowego wciskania;
b) łuski:
– zbyt cienka kryza,
– źle uformowane kowadełko do spłonki kulowej,
– brak otworów ogniowych między spłonką i ładunkiem prochowym;
c) ładunku prochowego:
– niewielka ilość prochu lub jego brak,
– zawilgocony ładunek prochowy,
– zmienione charakterystyki prochu na skutek przechowywania amunicji w podwyższonej temperaturze.
Zasady BHP obowiązujące podczas eksploatacji amunicji:
– zabrania się stosowania do strzelania amunicji uszkodzonej,
– zabrania się naprawy pocisków we własnym zakresie,
– zabrania się rozbrajania nabojów,
– zabrania się strzelania z amunicji zawilgoconej lub przegrzanej,
– zabrania się rzucania nabojami,
– zabrania się strzelania z amunicji, której oznakowanie jest nieznane lub nieczytelne,
– zabrania się strzelania z amunicji brudnej lub zapiaszczonej,
– amunicję należy chronić przed podwyższoną temperaturą,
– naboje wolno przenosić i transportować tylko w typowych zasobnikach lub opakowaniach fabrycznych.

Uwaga:

a) ze względu na fakt, że „niewypał” jest zjawiskiem niebezpiecznym lufę strzelby można otworzyć dopiero po
czasie 3-5 sekund,
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b) ze względu na tendencję do spęczania łusek nabojów zaleca się ładować do magazynka strzelby o jeden nabój mniej niż wynosi pojemność magazynka,
c) w przypadku stwierdzenia, że oznakowanie na łusce naboju jest mało czytelne naboje takie należy zużyć w
pierwszej kolejności w czasie treningów strzeleckich lub przekazać do naprawy w celu naniesienia nowego
oznakowania.
Wyk.: Sekcja Uzbrojenia i Techniki
Wydziału Gospodarki
Materiałowo-Technicznej
Biura Logistyki Policji KGP

TABELA NR 1
Podstawowe dane taktyczno-techniczne naboi kalibru 12

Lp.

1

Nazwa naboju –
symbol na łusce

„BRENEKA” – W8-MP

2

„LOFTKA” – LFT-6,8

3

„BĄK”

4

„CHRABĄSZCZ”
Chr-20,
Chr-30,
Chr-50

Kolor łuski

Czerwony

Niebieski

Bezbarwny

Rodzaj pocisku

Pocisk ołowiany o śred. = 16,5 mm
m = 30 g

Zasięg
niebezpiecznego
rażenia pociskiem

L = 525 m

12 kulek ołowianych o śred. = 6,8 mm
L = 230 m
m = 2 g każda

Kula gumowa o śred. = 17,4 mm
m = 4,5 g

L = 20 m
Przest. w kole
o śred. 720 mm

L = 20 m

Walec gumowy ubrzechwiony
śred. = 18,8 mm
m=8g

L = 30 m
L = 50 m

5

Nabój ćwiczebny
ONS-2000

6

Nabój
z pociskiem proszkowym
PR-PIK-94M
PR-PIK-98

7

Nabój
z pociskiem gazowym
CS-94-M
CS-98

Bezbarwny

Zielony

Żółty

Tarcza śr. 250 mm
L = 35 m
Skupienie przestrz.
w kołach: 240, 270,
280 mm.
Tarcza 1 m x 1 m
L = 35 m
Skupienie
przestrz. w kole
o śr. 750 mm

L = 20 m
Bezbarwny

Celność
strzelania

L = 20
roz. przest. koło
o śr. 240 mm
L = 30
koło o śr. 300 mm
L = 50
koło o śr. 840 mm

Mieszanka azotanu sodu i proszku
magnezu

Mieszanka żelaza i talku technicznego

L = 100 m

Mieszanka proszku żelazowego
i talku z domieszką środka CS

L = 100 m

L = 35 m
Rozrzut 5 szt
nie przekracza koła
o śr. 60 mm
Rozrzut 10 szt.
nie przekracza
koła o śr. 150 mm

TABELA NR 2

Strefy rażenia naboi kal. 12
Nabój

pociskiem „BRENEKA”

Strefa działania rażącego – ciężkie zranienie, rażenie śmiertelne V>27m/s
0m

Nabój

100 m

200 m

Strefa rażenia śmiertelnego

pociskiem „LOFTKA”
0m

Nabój

pociskiem pros kowym

10 m

20 m

230 m

szybę okienną 4 mm

30 m

100 m

Można wstrzelić gaz CS do pomieszczenia lub samochodu
0m

Nabój

pociskiem Chrabąs c – 20

Nabój

pociskiem Chrabąs c – 30

Nabój

pociskiem Chrabąs c – 50
0m

Nabój

525 m

100 m
Przebija:
szybę i karoserię samochodową

deskę 40 mm

pociskiem ga owym

400 m

Strefa prędkości niebezpiecznej/ciężkie zranienie V>46m/s
50 m

0m
Nabój

300 m

pociskiem Bąk

100 m
Strefa rażenia
Strefa rażenia
Strefa rażenia
20 m

30 m

50 m

Strefa rażenia
0m

20 m

Uwaga! Pociski Chr-20,30, 50, Bąk w oznaczonych strefach rażenia powodują w 50% trafień uszkodzenie odkrytej powłoki skórnej.
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ZARZĄDZENIE NR 501 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz określenia organizacji,
zakresu działania i właściwości terytorialnej służby śledczej
Na podstawie art. 4 ust. 4 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, 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) zarządza się,
co następuje:

2) w § 4 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu
„11) wykonywanie w Policji zadań biura centralnego odpowiedzialnego za koordynację działań i
czynności w sprawach dotyczących fałszerstw
znaków pieniężnych w zakresie operacyjnym i
procesowym w skali kraju, o którym mowa w
art. 12 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu
fałszowania pieniędzy podpisanej w Genewie
20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 102,
poz. 919).”

§1
W zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Policji z
dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby śledczej (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 15 i 16,
z 2002 r. Nr 10, poz. 63 oraz z 2003 r. Nr 4, poz. 9
i Nr 12, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem;

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

47
DECYZJA NR 172 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 maja 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia podstawowego uzupełniającego
dla policjantów po służbie kandydackiej – część ogólnopolicyjna (wersja pilotażowa)
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 731, Nr 113, poz.984, Nr 115, poz. 996, Nr 153,
poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,
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 oraz Nr 210,
poz. 2036) postanawiam, co następuje:
§1
W decyzji nr 169 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie programu szkolenia podstawowego uzupełniającego dla policjantów po służbie kandydackiej – część
ogólnopolicyjna (wersja pilotażowa) (Dz. Urz. KGP
z 2003 r. Nr 15, poz. 77) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1,
powierzam oddziałom prewencji Policji komend wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.”
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak
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DECYZJA NR 173 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie nadania komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji
oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji
Na podstawie § 17 ust. 1 zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie
Głównej Policji (Dz. Urz. Nr 3, poz. 29) postanawiam,
co następuje:

12. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
i Inspekcji
13. Krajowe Centrum Informacji
Kryminalnych
14. Biuro Finansów
15. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
16. Biuro Logistyki Policji
17. Biuro Łączności i Informatyki
18. Zarząd Wywiadu Kryminalnego
19. Zespół Audytu Wewnętrznego

§1
Dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej
Policji ustalam następujące oznaczenia literowe do
stosowania w korespondencji:
1. Sekretariat Komendanta Głównego Policji
2. Sekretariat Pierwszego Zastępcy
Komendanta Głównego Policji
3. Sekretariat Zastępcy Komendanta
Głównego Policji
4. Sekretariat Zastępcy Komendanta
Głównego Policji
5. Biuro Gabinet Komendanta Głównego
Policji
6. Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości
7. Główny Sztab Policji
8. Biuro Strategii Policji
9. Centralne Biuro Śledcze
10. Biuro Międzynarodowej Współpracy
Policji
11. Biuro Spraw Wewnętrznych

SKE

– SKA
– SKC
–
–
–
–
–

I

– KCIK
–
F
–
H
–
C
–
L
– WK
– AW

§2
Traci moc decyzja nr 52 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie nadania
jednostkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji
oznaczeń literowych do stosowania w korespondencji
wraz ze zmianami.

– SKG
–

–

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca
2004 r.

G
T
GS
ST
M

Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

– INTP
–
D
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DECYZJA NR 176 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 maja 2004 r.
w sprawie podziału zadań pomiędzy 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 2002 r. Nr 7,
poz. 581) oraz § 5 ust. 1-3 w związku z § 9 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia
20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji postanawiam, 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 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.

§1
1. Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji wyznaczam nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka, który
nadzoruje realizację czynności mieszczących się w
zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:
a) Centralne Biuro Śledcze,
b) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji,
c) Biuro Spraw Wewnętrznych,
d) Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych,
e) Zarząd Wywiadu Kryminalnego.
2. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Henryk Tokarski nadzoruje realizację czynności miesz-
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czących się w zakresach szczegółowych zadań
następujących komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji:
1) Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości,
2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne,
3) Główny Sztab Policji.
3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Zbigniew Chwaliński nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych
zadań następujących komórek organizacyjnych
Komendy Głównej Policji:
1) Biuro Finansów – w zakresie finansowania
działalności Biura Logistyki Policji,
2) Biuro Logistyki Policji,
3) Biuro Łączności i Informatyki.
4. Osobiście nadzoruję następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji:
1) Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji,
2) Biuro Finansów – poza zakresem określonym w
ust. 3 pkt 1,
3) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji,
4) Biuro Strategii Policji,
5) Zespół Audytu Wewnętrznego.
§2
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji i
zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują
komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:
1) nadinsp. Eugeniusz Szczerbak nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów
wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach,
Opolu i Szczecinie oraz we Wrocławiu,
2) Insp. Henryk Tokarski nadzoruje komendantów
wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie,
3) nadinsp. Zbigniew Chwaliński nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu.
§3
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:
1) wydawania, w moim imieniu, decyzji i poleceń
w sprawach związanych z funkcjonowaniem
nadzorowanych przez nich służb oraz komórek
organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z
wyłączeniem wydawania aktów normatywnych
w formie zarządzeń,
2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi
organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz
podmiotami niemającymi osobowości prawnej,
w sprawach określonych w pkt 1.

Poz. 49 i 50

§4
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i
zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w
moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów
pełniących służbę w nadzorowanych komórkach 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 dyscyplinarnych,
3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych
obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz
podejmowanych w celu wykonania tych kar.
3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących
służbę w Biurze Gabinet Komendanta Głównego
policji, Biurze Strategii Policji, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz w Zespole
Audytu Wewnętrznego – załatwiam osobiście.
§5
1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji upoważniam do podejmowania w moim imieniu
decyzji:
1) w ramach określonych w ustawie o Policji
kompetencji wyższego przełożonego dyscyplinarnego, w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego
Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy
kontyngentu policyjnego,
2) związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i
art. 19b ustawy o Policji,
3) w sprawach szkolenia w Policji, dotyczących:
a) określania terminów przyjęć do służby i programów szkoleń zawodowych policjantów,
b) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych oraz przestrzegania zasad oceniania
postępów policjantów w szkoleniu.
2. Zastępców Komendanta Głównego Policji –
nadinsp. Zbigniewa Chwalińskiego oraz insp. Henryka Tokarskiego upoważniam do podejmowania
w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1
pkt 2, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu
na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji.
§6
1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności.
2. Zastępcy Komendanta Głównego Policji zastępują
mnie w czasie mojej nieobecności i jednoczesnej
nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta
Głównego Policji, na mocy odrębnych decyzji.
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§7
Traci moc decyzja nr 279 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie podziału
zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego
Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w
imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP
Nr 21, poz. 113 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 10).

§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z
mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2004 r.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

50
DECYZJA NR 185 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 21 maja 2004 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji do realizacji spraw
kadrowych, szkoleniowych oraz związanych z pełnieniem służby poza granicami państwa
Na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz w związku z § 5 ust. 3 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia
20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy
Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31) postanawia się, co następuje:
1. Upoważniam mł. insp. Mirosława Skoniecznego –
Dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego
Policji – do realizacji w moim imieniu spraw policjantów dotyczących zagadnień:
1) osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2, w zakresie:
a) przyjmowania do służby oraz zwalniania ze
służby,
b) mianowania na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk,
a także ustalania należnego na nich uposażenia,
c) przyznawania dodatków do uposażenia o
charakterze uznaniowym,
d) skracania okresu służby przygotowawczej,
zwalniania z odbywania tej służby lub przedłużania jej okresu, a także mianowania na
stałe,
e) przenoszenia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości,
f) oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją,
g) delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa,
h) powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej
miejscowości,
i) zawieszania w czynnościach służbowych,
j) ustalania prawa do nagrody rocznej,
k) udzielania wyróżnień,
l) udzielania płatnego urlopu okolicznościowego
policjantom podnoszącym kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne bez skierowania,
m) rozpatrywania skarg i zawiadamiania o sposobie ich załatwienia;

2) szkoleniowych w zakresie udzielania policjantom służb śledczej, kryminalnej oraz prewencyjnej zgody na odbycie szkolenia zawodowego podstawowego w systemie samokształcenia
kierowanego;
3) kontyngentów policyjnych w zakresie:
a) prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
policjantów do pełnienia służby w kontyngentach policyjnych,
b) delegowania policjantów, przedłużania czasu
delegowania oraz odwołania z delegowania do
pełnienia służby w kontyngentach policyjnych.
2. Realizacja spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
nie obejmuje spraw osobowych policjantów pełniących służbę na stanowiskach:
1) zastępcy Komendanta Głównego Policji,
2) dyrektora biura (równorzędnego), Dyrektora
Centralnego Biura Śledczego i ich zastępców,
3) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępców,
4) komendanta Wyższej Szkoły Policji i jego zastępców,
5) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępców.
§2
Traci moc decyzja nr 280 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Policji do realizacji spraw kadrowych, szkoleniowych oraz związanych z pełnieniem służby poza
granicami państwa.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 21 maja 2004 r.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder
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DECYZJA NR 192 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie założenia oraz zasad prowadzenia centralnego zbioru informacji
dla potrzeb analizy kryminalnej
Na podstawie § 18 ust. 1 zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w
sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania
i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP
Nr 8, poz. 44 oraz z 2003 r. Nr 9, poz. 47) postanawiam, co następuje:

do czasu ustania przyczyn uzasadniających taką
obawę.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w SMI określa dokumentacja szczególnych
wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej
eksploatacji sporządzana w sposób określony
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

§1
Polecam założyć i prowadzić w Zarządzie Wywiadu
Kryminalnego Komendy Głównej Policji wyodrębniony
informatyczny centralny zbiór informacji dla potrzeb
analizy kryminalnej o nazwie System Meldunku Informacyjnego, zwany dalej SMI.
Przez użyte w decyzji określenia należy rozumieć:
1) gromadzenie informacji – wprowadzanie informacji do SMI,
2) informacja – wszelkiego rodzaju dane o dowolnym stopniu wiarygodności, w tym dane osobowe, pochodzące z jakichkolwiek źródeł – w
szczególności uzyskane w ramach czynności
operacyjno-rozpoznawczych, oceniane jako potencjalnie użyteczne wykrywczo lub dowodowo w zakresie zwalczania przestępczości,
3) udostępnianie informacji – przekazywanie informacji z SMI w formie wydruku tekstowego
lub graficznego,
4) podzbiór tematyczny – wyróżniony w SMI zestaw informacji,
5) stacja SMI – stanowisko komputerowe umożliwiające dostęp do SMI,
6) zapytanie – wniosek o udzielenie informacji
z SMI.

§3
1. Naczelnika Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji wyznaczam i upoważniam
do wykonywania funkcji administratora danych w
zakresie objętym niniejszą decyzją.
2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji jest obowiązany zapewniać niezawodne funkcjonowanie SMI pod względem technicznym oraz stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§2
1. W SMI gromadzi się i przetwarza uzyskane przez
policjantów w trakcie wykonywania czynności
służbowych, a w szczególności czynności operacyjno-rozpoznawczych, wszelkie jawne oraz zastrzeżone i poufne informacje, mogące przyczynić
się do wykrycia przestępstw i ustalenia ich
sprawców, rozpoznania struktur organizacyjnych
przestępczości oraz metod popełniania przestępstw, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Metody przetwarzania informacji zgromadzonych w
SMI zostaną określone w odrębnych przepisach.
3. Wprowadzenie informacji do SMI zawiesza się,
jeżeli zachodzi obawa, że mogłoby to uniemożliwić
lub poważnie utrudnić efektywną realizacje bieżących przedsięwzięć lub czynności służbowych –

§4
1. Decyzje o wprowadzeniu informacji do SMI podejmują:
1) w Komendzie Głównej Policji i komendach wojewódzkich Policji – kierownicy komórek organizacyjnych służby kryminalnej, śledczej i prewencyjnej,
2) w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji – komendanci.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych i komendanci, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić
podległych policjantów do podejmowania decyzji
o wprowadzeniu informacji do SMI.
§5
1. Informacje, odpowiadające kryteriom ustalonym w
§ 2 ust. 1, w celu wprowadzenia do SMI opisuje
się na formularzach sporządzonych według wzoru
meldunku informacyjnego, określonego w załączniku nr 1 do Instrukcji pracy operacyjnej Policji,
stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 16/pf
Komendanta Głównego Policji z dnia 4 września
2002 r. w sprawie metod prowadzenia przez Policję współpracy z osobowymi źródłami informacji,
obserwacji i wykorzystywania obiektów specjalnych oraz form wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
2. Do SMI wprowadza się również informacje zawarte w zapytaniach wraz z danymi identyfikującymi
komórkę organizacyjną Policji, policjanta przekazującego zapytanie oraz numerem sprawy.
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3. Informacje do SMI wprowadza się wyłącznie w
komórkach organizacyjnych jednostek Policji posiadających stacje SMI.
4. Po wprowadzeniu informacji do SMI meldunek
informacyjny zwraca się do przekazującej jednostki Policji z adnotacją, określającą datę wprowadzenia informacji oraz stopień, imię i nazwisko
osoby wprowadzającej.
§6
1. Informacje gromadzone w SMI grupuje się w następujące podzbiory tematyczne:
1) „Adres” – podzbiór informacji identyfikujących
miejsca,
2) „Archiwum” – podzbiór informacji uznanych za
błędnie lub ponownie wprowadzone albo zweryfikowanych jako nieprawdziwe,
3) „Dokument” – podzbiór informacji identyfikujących dokumenty,
4) „Firma” – podzbiór informacji identyfikujących
przedsiębiorców, instytucje, szkoły, organizacje
lub inne podmioty niebędące osobami fizycznymi,
5) „Konto” – podzbiór informacji identyfikujących
rachunki w bankach lub innych instytucjach finansowych, dokumentujące przepływ środków
pieniężnych lub innych środków kapitałowych,
6) „Meldunek Informacyjny” – podzbiór informacji
źródłowych tworzony z informacji umieszczonych
na formularzu, o którym mowa § 5 ust. 1.
7) „Osoba” – podzbiór informacji identyfikujących
osoby fizyczne i określających: imiona, nazwisko, płeć, imiona rodziców, nazwisko rodowe
matki, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,
narodowość, pseudonim, numer PESEL, numer
KSIP, numer NIP oraz numer dokumentu tożsamości,
8) „Pojazd” – podzbiór informacji identyfikujących
pojazdy mechaniczne lub inne pojazdy albo ich
części składowe,
9) „Sprawa” – podzbiory informacji dotyczących
poszczególnych czynów karalnych lub innych
zdarzeń, specyficznych metod działalności
przestępczej, aktywności przestępczej grup
zorganizowanych albo innych zagadnień uznanych za istotne w zakresie analizy kryminalnej,
10) „Telefon” – podzbiór informacji identyfikujących numery i abonentów telefonów, urządzeń
telekopiowych, adresy (konta) poczty elektronicznej lub inne adresy albo numery pozostałych urządzeń wykorzystywanych do przekazu
informacji,
11) „Zdarzenie” – podzbiór informacji identyfikujących rodzaje zdarzeń oraz ich umiejscowienie
w czasie.
2. Podzbiory wymienione w ust. 1 pkt 1, 3-5, 7-8
oraz 10-11 tworzy się sukcesywnie w zakresie,
wynikającym z analizy i oceny kolejnych informacji wprowadzonych do SMI.
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3. Każdy z podzbiorów wymienionych w ust. 1 pkt 9
tworzy się na podstawie decyzji naczelnika Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, wydawanej z urzędu lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej albo komendanta, o
których mowa w § 4 ust. 1.
4. Naczelnik Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji dokonuje systematycznej
weryfikacji informacji zgromadzonych w podzbiorze wymienionym w ust. 1 pkt 2, usuwając dane
zbędne oraz nieprzydatne w zakresie analizy kryminalnej. Informacje stanowiące dane osobowe
weryfikowane są nie rzadziej, niż co 5 lat od daty
ich wprowadzenia do SMI. Usunięcie informacji
może również nastąpić w każdym czasie na wniosek wprowadzającego.
5. O usunięciu informacji z SMI powiadamia się komórkę organizacyjną lub jednostkę Policji, która
wprowadziła informację.
§7
1. Każda informacja wprowadzona do SMI jest oznaczana niepowtarzalnym numerem ewidencyjnym.
2. Każda informacja wprowadzona do SMI jest uzupełniana o następujące dane:
1) data wprowadzenia i numer kadrowy osoby
wprowadzającej informację,
2) data modyfikacji informacji w podzbiorze tematycznym, jeżeli tego dokonano, i numer kadrowy osoby modyfikującej informację z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Modyfikacji nie podlegają informacje zgromadzone
w podzbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6.
§8
1. Informacje zgromadzone w SMI udostępnia się w
odpowiedzi na pisemne zapytanie kierowników
komórek organizacyjnych i komendantów wymienionych w § 4 ust 1.
2. Informacjom udostępnianym z SMI nadaje się
klauzule tajności identyczne z klauzulami tajności
nadanymi meldunkom informacyjnym lub zapytaniom.
3. Zapytanie powinno zawierać przynajmniej następujące dane:
1) informacje identyfikujące obiekt będący przedmiotem zapytania,
2) nazwę i siedzibę zapytującej komórki organizacyjnej Policji oraz numer sprawy, w związku z
którą nastąpiło zapytanie,
3) stopień, imię i nazwisko oraz numer kadrowy
sporządzającego zapytanie policjanta lub pracownika Policji.
4. Zapytania przekazuje się do właściwych miejscowo komórek organizacyjnych do spraw analizy
kryminalnej.
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§9
1. Zapytania sporządza się na formularzach Pkr-1A,
Pkr-1B i Pkr-1C, których wzory określa § 81 pkt 1
Instrukcji o szczegółowych zasadach prowadzenia
zbiorów informacji o zdarzeniach, osobach, podmiotach, miejscach i przedmiotach uzyskanych
przez Policję podczas realizacji zadań oraz wzory dokumentów w tych sprawach, stanowiącej załącznik
nr 3 do zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania,
przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia
zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 44
oraz z 2003 r. Nr 9, poz. 47).
2. Kierownicy komórek organizacyjnych i komendanci wymienieni w § 4 ust. 1 mogą zastrzec powiadamianie ich przez czas określony lub do odwołania o zapytaniach, dotyczących określonej informacji wprowadzonej do SMI. Zastrzeżenie takie,
zwane dalej „zastrzeżeniem koordynacyjnym”,
wnosi się w formie odpowiedniej adnotacji w meldunku informacyjnym.
3. Zastrzeżenie koordynacyjne powoduje, że zgłaszający zastrzeżenie jest powiadamiany o każdym
przypadku sprawdzenia dotyczącego informacji
objętej zastrzeżeniem, z wyjątkiem sprawdzeń dokonywanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji.
4. Naczelnik Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji zastosuje odpowiednie
rozwiązania, zapewniające powiadamianie wnoszących zastrzeżenia koordynacyjne o każdym zapytaniu w zakresie objętym zastrzeżeniami – niezwłocznie po otrzymaniu takiego zapytania.
§ 10
1. Dostęp do informacji zgromadzonych w SMI jest
realizowany wyłącznie poprzez stacje SMI.
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2. Naczelnik Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji jest obowiązany dostosować zakres dostępu, o którym mowa w ust. 1, do
rodzaju czynności służbowych wykonywanych
przez poszczególnych użytkowników SMI.
3. W przypadku policjantów i pracowników Policji
pełniących służbę i zatrudnionych w komórkach
organizacyjnych do spraw analizy kryminalnej zakres dostępu, o którym mowa w ust. 1, określa
naczelnik Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji na wniosek kierowników
tych komórek.
4. W przypadku osób wprowadzających informacje
do SMI zakres dostępu, o którym mowa w ust. 1,
ogranicza się do możliwości sprawdzenia, czy
wprowadzana informacja znajduje się już w SMI.
§ 11
1. Naczelnik Zarządu Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji może przeprowadzić kontrolę dostępu do informacji i wykorzystania zasobów SMI.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzona również na wniosek komendanta
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji. Wnioskujący o przeprowadzenie kontroli
otrzymuje w szczególności wykaz informacji, do
których miał dostęp wskazany we wniosku policjant lub pracownik Policji, albo wykaz policjantów lub pracowników Policji, którzy mieli dostęp
do wskazanej we wniosku informacji.
§ 12
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca
2004 r.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Leszek Szreder

Wykaz aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 10
1. Zarządzenie nr 502/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
2. Zarządzenie nr 503/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
3. Zarządzenie nr 504/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
4. Zarządzenie nr 505/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
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5. Zarządzenie nr 506/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
6. Zarządzenie nr 507/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
7. Zarządzenie nr 508/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
8. Zarządzenie nr 509/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
9. Zarządzenie nr 510/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
10. Zarządzenie nr 511/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
11. Zarządzenie nr 512/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
12. Zarządzenie nr 512/A/2004 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie
powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania
kontroli operacyjnej.
13. Zarządzenie nr 513/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
14. Zarządzenie nr 514/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
15. Zarządzenie nr 515/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
16. Zarządzenie nr 516/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
17. Zarządzenie nr 517/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
18. Zarządzenie nr 518/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
19. Zarządzenie nr 519/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
20. Zarządzenie nr 520/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
21. Zarządzenie nr 521/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
22. Zarządzenie nr 522/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
23. Zarządzenie nr 523/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
24. Zarządzenie nr 524/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
25. Zarządzenie nr 525/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
26. Zarządzenie nr 526/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
27. Zarządzenie nr 527/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
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28. Zarządzenie nr 528/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
29. Zarządzenie nr 529/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
30. Zarządzenie nr 530/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
31. Zarządzenie nr 531/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
32. Zarządzenie nr 532/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
33. Zarządzenie nr 533/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
34. Zarządzenie nr 534/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
35. Zarządzenie nr 535/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
36. Zarządzenie nr 536/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
37. Zarządzenie nr 537/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
38. Zarządzenie nr 538/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
39. Zarządzenie nr 539/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów opera-

cyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
40. Zarządzenie nr 540/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
41. Zarządzenie nr 541/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
42. Zarządzenie nr 542/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
43. Zarządzenie nr 543/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
44. Zarządzenie nr 544/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
45. Zarządzenie nr 545/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
46. Zarządzenie nr 547/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
47. Decyzja nr 193/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zadań
kierowników jednostek organizacyjnych Policji w
związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.
48. Decyzja nr 195/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
49. Decyzja nr 196/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.
50. Decyzja nr 197/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 142/Cmt/04/.
51. Decyzja nr 198/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania
nr 141/Cam/04/WP.
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52. Decyzja nr 201/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 4 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji grupy
operacyjno-procesowej.
53. Decyzja nr 203/2004 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu legislacyjnego do opracowania zmian aktów
prawnych Komendanta Głównego Policji.
54. Decyzja nr 204/2004 Komendanta Głównego
Policji z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień
w postępowaniach administracyjnych dotyczących

pozwoleń na broń, licencji pracownika ochrony i detektywa, powoływania wewnętrznych służb ochrony, odmowy uzgodnienia planu ochrony oraz wydawania opinii o przedsiębiorcach w sprawach z zakresu: usług ochrony osób i mienia, nabywania
i przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wykonywania działalności w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
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