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ZARZĄDZENIE NR 1428 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania
danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
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 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179,
poz. 1842, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia,
przetwarzania i opracowywania danych statystycznych
o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Na formularzu Stp-3 dane przekazuje się, gdy:

2

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2004 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116.
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1) prowadzone przez Policję postępowanie
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 przedstawieniu mu zarzutu,
– niecelowości orzekania (art. 11 k.p.k.),
– 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) postępowanie 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;
3) odzyskano mienie utracone w wyniku przestępstwa:
a) po umorzeniu postępowania i nie wydano postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania, albo
b) po podjęciu lub wznowieniu postępowania, albo uchyleniu przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania z
powodu niewykrycia sprawcy lub wobec
okoliczności, że podejrzany nie popełnił
zarzucanego mu przestępstwa i postępowanie umorzono ponownie z tych samych powodów.
2. Przekazanie danych o przestępstwie lub czynie karalnym stwierdzonym w sprawie własnej prokuratora lub w postępowaniu sędziego rodzinnego wobec
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Poz. 2
nieletniego następuje, gdy postępowanie zakończyło
się w sposób, o którym mowa w § 9 ust. 3 i 4.
3. Formularz Stp-3 wypełnia się równocześnie z odpowiadającym mu formularzem Stp-2, z wyjątkiem sytuacji procesowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”;
2) w § 23:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„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 ustaliła sprawcę przestępstwa, albo która to postępowanie w trybie określonym w k.p.k. podjęła lub wznowiła.”,
b) w §23 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W formularzu Stp-3 w sytuacjach procesowych określonych w § 16 ust. 1 pkt 3, w polu
oznaczonym numerem Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, która
odzyskała mienie.”;
3) w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. 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, gdy nie wydano postanowienia o podjęciu
lub wznowieniu postępowania, albo gdy postępowanie po podjęciu lub wznowieniu umarza się
z tych samych powodów, mogą być przekazane
na formularzu Stp-3 tylko w zakresie dotyczącym
wartości odzyskanego mienia.”;
4) w załączniku nr 1 do zarządzenia „Wykaz symboli
cyfrowych do formularzy”:
a) w pozycji 1, dotyczącej formularza Stp-1, pkt 5
otrzymuje brzmienie:
„5) „V. Podstawa wszczęcia” – symbol podstawy
wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych
czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego .................. 1
b) zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony ... 7
c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej .............................. 2
d) zawiadomienie organu kontroli ..................... 3
e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do
walki z przestępczością przeciwko życiu
i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej
i obyczajności, do walki z przestępczością
samochodową, narkotykową, do walki
z terrorem kryminalnym .......................... A
– do walki z przestępczością gospodarczą,
podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do wali z przestępczością przeciwko
własności intelektualnej i przemysłowej, do
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walki z korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy
użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ................................................. B
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ............ C
f) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki
społecznej, współpracy z samorządami, ds.
wykroczeń ............................................ D
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej
lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału
prewencji lub samodzielnego pododdziału
prewencji Policji ..................................... E
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym .................... F
– dzielnicowych ........................................ G
– nieletnich i patologii, izby dziecka ............. H
g) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej
(CBŚ KGP) ................................................ I
h) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby
kryminalnej lub służby prewencyjnej innej, niż
wymienione w lit. e i lit. f albo innej służby
policyjnej, niż wymienione w lit. e – g .......... Y
i) inny czyn ujawniony w toku postępowania ... 5
j) na podstawie materiałów operacyjnych służby
kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do
walki z przestępczością przeciwko życiu
i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej
i obyczajności, do walki z przestępczością
samochodową, narkotykową, do walki
z terrorem kryminalnym ......................... J
– do walki z przestępczością gospodarczą,
podatkową, celną, bankową, komputerową,
ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do
walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z
korupcją, z praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy
użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ...................................................... K
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi .............. L
k) na podstawie materiałów operacyjnych służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami,
ds. wykroczeń ......................................... M
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej
lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału
prewencji lub samodzielnego pododdziału
prewencji Policji ....................................... N

Poz. 2
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ...................... O
– dzielnicowych .......................................... P
– nieletnich i patologii, izby dziecka ............... R
l) na podstawie materiałów operacyjnych komórki
służby śledczej (CBŚ KGP) ............................. S
m) na podstawie innych materiałów własnych Policji .............................................................. 8
n) na podstawie danych uzyskanych z Internetu ... 9
o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:
– tylko służby kryminalnej ............................ T
– tylko służby prewencyjnej ......................... U
– tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ................. W
– wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ...................................................... Z”,
b) w pozycji 2, dotyczącej formularza Stp-2:
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) „V. Podstawa wszczęcia” – symbol podstawy
wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych
czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego .................. 1
b) zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony 7
c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej .............................. 2
d) zawiadomienie organu kontroli ..................... 3
e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej,
operacyjno-rozpoznawczej,
do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej
i obyczajności, do walki z przestępczością
samochodową, narkotykową, do walki z
terrorem kryminalnym ............................ A
– do walki z przestępczością gospodarczą,
podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko
własności intelektualnej i przemysłowej,
do walki z korupcją, z praniem pieniędzy,
z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami
przy użyciu elektronicznych instrumentów
płatniczych ........................................... B
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ........... C
f) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ................................. D
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej
lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału
prewencji lub samodzielnego pododdziału
prewencji Policji .................................... E
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, prze-
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stępstw w ruchu drogowym ................... F
– dzielnicowych ....................................... G
– nieletnich i patologii, izby dziecka ............ H
g) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej
(CBŚ KGP) ................................................ I
h) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby
kryminalnej lub służby prewencyjnej innej, niż
wymieniona w lit. e i lit. f, albo innej służby
policyjnej, niż wymienione w lit. e – g .......... Y
i) inny czyn ujawniony w toku postępowania ... 5
j) na podstawie materiałów operacyjnych służby
kryminalnej komórki:
– kryminalnej,
operacyjno-rozpoznawczej,
do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej
i obyczajności, do walki z przestępczością
samochodową, narkotykową, do walki z
terrorem kryminalnym ............................ J
– do walki z przestępczością gospodarczą,
podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko
własności intelektualnej i przemysłowej,
do walki z korupcją, z praniem pieniędzy,
z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami
przy użyciu elektronicznych instrumentów
płatniczych ........................................... K
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi ........... L
k) na podstawie materiałów operacyjnych służby
prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ................................. M
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej
lub patrolowo-interwencyjnej albo oddziału
prewencji lub samodzielnego pododdziału
prewencji Policji .................................... N
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ................... O
– dzielnicowych ....................................... P
– nieletnich i patologii, izby dziecka ............ R
l) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) ................. S
m) na podstawie innych materiałów własnych Policji .......................................................... 8
n) na podstawie danych uzyskanych z Internetu 9
o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:
– tylko służby kryminalnej ......................... T
– tylko służby prewencyjnej ...................... U
– tylko służby śledczej (CBŚ KGP) .............. W
– wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ................................................... Z”,
– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

Poz. 2
„9) „IX. Wynik postępowania” – symbol wyniku
postępowania (dotyczy odpowiednio prokuratora lub
sędziego rodzinnego):
a) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia:
– bez przeprowadzenia procedury określonej w art. 335 k.p.k. i bez mediacji ....... 00
– po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k. i mediacji ............. 01
– po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 335 k.p.k., bez mediacji ........ 02
– po przeprowadzeniu mediacji, bez procedury określonej w art. 335 k.p.k. .......... 03
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
Rzeczypospolitej Polskiej ...................... 14
d) skierowanie wniosku o zawieszenie lub zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu
dochodzenia lub śledztwa ......................... 15
e) skierowanie wniosku o umorzenie:
– warunkowe:
– bez przeprowadzenia mediacji (art. 23a
k.p.k.) ........................................... 16
– po przeprowadzeniu mediacji (art.
23a k.p.k.) ..................................... 26
– na podstawie art. 324 k.p.k. (niepoczytalność) ............................................. 23
f) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu
postępowania:
– z przyczyn wyłączających ściganie (bez
stanu niepoczytalności) ........................ 17
– wobec okoliczności, że podejrzany nie
popełnił zarzucanego mu przestępstwa .. 18
– z powodu niewykrycia sprawcy ............ 19
– wobec znikomej społecznej szkodliwości
czynu ................................................ 20
– z braku znamion przestępstwa .............. 21
– 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”,
– przypis 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wypełnia się tylko wtedy, gdy prokurator wydał
postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym i do
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czasu zakończenia postępowania przez Policję nie
zostało ono uchylone, poprzedzone tymczasowym
zajęciem mienia ruchomego lub wnioskiem Policji o
wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, w którym zostały określone składki mienia
ruchomego lub nieruchomego ujawnione przez Policję; niedozwolone jest wpisywanie wartości tymczasowo zajętego mienia ruchomego.”,
c) w pozycji 3, dotyczącej formularza Stp-3:
– w pkt 3 po wyrazie „rejestracji” dodaje się przypis
8a w brzmieniu:
„8a. W przypadku przekazywania na formularzu
Stp-3 danych o mieniu odzyskanym po umorzeniu
postępowania, gdy nie wydano postanowienia o
podjęciu lub wznowieniu wpisuje się symbol 5 lub
7 w zależności od tego, kiedy mienie odzyskano; w
ten sam sposób należy postąpić w przypadku odzyskania mienia po podjęciu lub wznowieniu postępowania, gdy postępowanie umorzono z tych samych powodów.”,
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) „VI. Podstawa wszczęcia” – symbol podstawy
wszczęcia postępowania lub podjęcia pierwszych
czynności:
a) zawiadomienie pokrzywdzonego ................ 1
b) zawiadomienie osoby innej niż pokrzywdzony 7
c) zawiadomienie instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej ........................... 2
d) zawiadomienie organu kontroli ................... 3
e) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej,
do walki z przestępczością przeciwko
życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do
walki z terrorem kryminalnym ............... A
– do walki z przestępczością gospodarczą,
podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem
pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy,
przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ............. B
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad
postępowaniami przygotowawczymi ..... C
f) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ....................... D
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo
oddziału prewencji lub samodzielnego
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pododdziału Policji ............................... E
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ................. F
– dzielnicowych ..................................... G
– nieletnich i patologii, izby dziecka .......... H
g) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby
śledczej (CBŚ KGP) .................................. I
h) ujęcie na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki
służby kryminalnej lub służby prewencyjnej
innej, niż wymieniona w lit. e i lit. f, albo
innej służby policyjnej, niż wymienione w
lit. e – g ................................................. Y
i) inny czyn ujawniony w toku postępowania . 5
j) na podstawie materiałów operacyjnych służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej,
do walki z przestępczością przeciwko
życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do
walki z terrorem kryminalnym ............... J
– do walki z przestępczością gospodarczą,
podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, do walki z korupcją, z praniem
pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy,
przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ............. K
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad
postępowaniami przygotowawczymi ..... L
k) na podstawie materiałów operacyjnych służby
prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ....................... M
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo
oddziału prewencji lub samodzielnego
pododdziału prewencji Policji ................ N
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ................. O
– dzielnicowych ..................................... P
– nieletnich i patologii, izby dziecka ......... R
l) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) ............... S
m) na podstawie innych materiałów własnych
Policji .................................................... 8
n) na podstawie danych uzyskanych z Internetu . 9
o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:
– tylko służby kryminalnej ....................... T
– tylko służby prewencyjnej .................... U
– tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ............ W
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– wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ............................................ Z”,
– pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) „X. Oględziny śledcze” – symbol dotyczący oględzin miejsca zdarzenia i śladów kryminalistycznych
ujawnionych podczas oględzin:
a) oględziny przeprowadzono i zabezpieczono ślady
kryminalistyczne, które w ramach dowodu z opinii
biegłego poddano badaniom i wyniki badań:
– wskazały bezpośrednio sprawcę przestępstwa albo ukierunkowały dalsze
czynności operacyjne lub procesowe,
które doprowadziły do ustalenia sprawcy
przestępstwa ...................................... 1
– były przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych, ale nie doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa ........................................... 2
– nie były przydatne w czynnościach operacyjnych lub procesowych .................. 3
b) oględziny przeprowadzono i zabezpieczono ślady
kryminalistyczne, których nie poddano badaniom
w ramach dowodu z opinii biegłego, gdyż:
– dowód z opinii biegłego był zbędny w
postępowaniu ..................................... 5
c) oględziny przeprowadzono i nie ujawniono śladów
kryminalistycznych:
– mimo użycia środków techniki kryminalistycznej do ujawniania śladów .............. 0
– nie użyto środków techniki kryminalistycznej do ujawniania śladów .............. 6
d) oględzin nie przeprowadzono ..................... 9”,
– w pkt 17 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pole wypełnia się również w przypadku przestępstw wykrytych po podjęciu, jeśli wartość mienia
nie była wykazana przy umorzeniu, a także w przypadku odzyskania mienia po umorzeniu postępowania, gdy
nie wydano postanowienia o podjęciu lub wznowieniu,
a także w przypadku odzyskania mienia po podjęciu lub
wznowieniu postępowania, gdy postępowanie umorzono z tych samych powodów”,
– w pkt 21 po wyrazie „postępowania” dodaje się
przypis 11a w brzmieniu:
„11a. W przypadku przekazywania na formularzu
Stp-3 danych o mieniu odzyskanym po umorzeniu
postępowania, gdy nie wydano postanowienia o podjęciu lub wznowieniu, a także w przypadku odzyskania mienia po podjęciu lub wznowieniu postępowania, gdy postępowanie umorzono z tych samych
powodów zawsze wpisuje się symbol 8.”,
– pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) „XXVI. Sposób ustalenia” – symbol sposobu
ustalenia podejrzanego lub nieletniego; w przypadku
sprawy wieloczynowej, jeżeli połączono postępowania
z uwagi na łączność podmiotową rejestruje się sposób
ustalenia dotyczący czynu głównego:
a) dobrowolne zgłoszenie się sprawcy (samooskarżenie) ............................................. 0
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b) wskazany przy zawiadamianiu lub ujęty na
gorącym uczynku przez obywatela ............ 1
c) wskazany lub ujęty przez specjalistyczne
uzbrojone formacje ochronne (w rozumieniu
ustawy o ochronie osób i mienia) .............. 2
d) ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej,
do walki z przestępczością przeciwko
życiu i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością samochodową, narkotykową, do
walki z terrorem kryminalnym ............... A
– do walki z przestępczością gospodarczą,
podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością przeciwko
własności intelektualnej i przemysłowej, do
walki z korupcją, z praniem pieniędzy,
z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami
przy użyciu elektronicznych instrumentów
płatniczych ......................................... B
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi .......... C
e) ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim
pościgu przez policjanta służby prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ....................... D
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo
oddziału prewencji lub samodzielnego
pododdziału prewencji Policji ................ E
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ................. F
– dzielnicowych ..................................... G
– nieletnich i patologii, izby dziecka .......... H
f) ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta służby śledczej
(CBŚ KGP) ............................................. I
g) ujęty na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu przez policjanta komórki służby
kryminalnej lub służby prewencyjnej innej niż
wymieniona w lit. e i lit. f albo innej służby
policyjnej, niż wymienione w lit. e – g ......... Y
h) w wyniku czynności procesowych (dowodowych) w postępowaniu ........................ 4
i) na podstawie materiałów operacyjnych służby
kryminalnej komórki:
– kryminalnej, operacyjno-rozpoznawczej, do
walki z przestępczością przeciwko życiu
i zdrowiu, mieniu, wolności seksualnej i obyczajności, do walki z przestępczością
samochodową, narkotykową, do walki
z terrorem kryminalnym ........................ J
– do walki z przestępczością gospodarczą,
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podatkową, celną, bankową, komputerową, ubezpieczeniową, przeciwko środowisku, do walki z przestępczością
przeciwko własności intelektualnej i
przemysłowej, do walki z korupcją, z
praniem pieniędzy, z fałszerstwami pieniędzy, przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych ... K
– dochodzeniowo-śledczej, nadzoru nad
postępowaniami przygotowawczymi ..... L
j) na podstawie materiałów operacyjnych służby
prewencyjnej komórki:
– prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, ds. wykroczeń ....................... M
– wywiadowczej, patrolowej, interwencyjnej lub patrolowo-interwencyjnej albo
oddziału prewencji lub samodzielnego
pododdziału prewencji Policji ................ N
– ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym ................. O
– dzielnicowych ..................................... P
– nieletnich i patologii, izby dziecka .......... R
k) na podstawie materiałów operacyjnych komórki służby śledczej (CBŚ KGP) ............... S
l) na podstawie innych materiałów własnych
Policji .................................................... 7
m) na podstawie typowania w KSIP ............... 8
n) na podstawie danych systemu AFIS ........... 6
o) w wyniku działań, akcji, operacji policyjnych:
– tylko służby kryminalnej ....................... T
– tylko służby prewencyjnej .................... U

– tylko służby śledczej (CBŚ KGP) ............ W
– wspólnych (dwóch i więcej służb policyjnych) ............................................ Z”;
5) w załączniku nr 2 do zarządzenia „Katalog
symboli cyfrowych przestępstw” w części A
„Przestępstwa z Kodeksu karnego” w pozycji 5
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) art. 177 § 1-2 naruszenie zasad bezpieczeństwa
i spowodowanie wypadku ze
skutkiem:
a) obrażeń ciała określonych w art. 156 § 1 lub
157 § 1 k.k. w ruchu:
– drogowym ............ 805 71
– kolejowym ............ 817 74
– powietrznym ......... 833 90
– wodnym ............... 839 90
b) śmiertelnym, w ruchu:
– drogowym ............ 806 71
– kolejowym ............ 818 74
– powietrznym ......... 834 90
– wodnym ............... 840 90”;
6) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik do zarządzenia nr 1428
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2004 r.

TEMIDA
Stp1

Zgłoszenie o wszczęciu postępowania
Pieczęć jednostki

Numer formularza*)
naruszony przepis karny

L.dz.

* Wypełnia komórka statystyki przestępczości

I. Symbol jednostki Policji, Nr RSD
Nr DS.

II. Podstawa
rejestracji

Województwo

III. Stwierdzono
użycie broni

IV. Reakcja na
przestępstwo

V. Podstawa
wszczęcia

Jednostka Policji

VI. Symbol kwalifikacji prawnej wg katalogu
symboli cyfrowych przestępstw

Nr RSD

VII. Data ujawnienia (zgłoszenia)
przestępstwa

miesiąc

rok

Rok rejestru

VIII. Data wszczęcia postępowania

dzień

miesiąc

IX. Identyfikator policjanta wszczynającego postępowanie
data, pieczęć i podpis zatwierdzającego

data i podpis wypełniającego

rok
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3
ZARZĄDZENIE NR 1430 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania,
rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych
Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy o Policji z dnia
6 kwietnia 1990 r. (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 oraz z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§1
Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:
1. Stacjonarny telefon służbowy:
1) telefon przyłączony do telekomunikacyjnej sieci
publicznej zwany dalej – telefonem miejskim;
2) telefon przyłączony do telekomunikacyjnej sieci
zintegrowanej resortu spraw wewnętrznych i administracji zwany dalej – telefonem policyjnym.
2. Komórka organizacyjna łączności:
1) właściwy merytorycznie wydział Biura Łączności
i Informatyki KGP;
2) właściwy merytorycznie wydział KWP, KSP,
Szkoły Policji.
3. Użytkownik (abonent) – osoba fizyczna zatrudniona
(pełniąca służbę) w jednostkach organizacyjnych
podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie
z przepisami prawa, korzystająca ze stacjonarnego
telefonu służbowego.
§2
1. Telefon miejski zainstalowany w miejscu pełnienia
służby (pracy) przyznaje się:
1) Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom;
2) komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji i ich zastępcom;
3) komendantom miejskim (powiatowym, rejonowym) Policji i ich zastępcom;
4) komendantom szkół Policji i ich zastępcom;
5) komendantom komisariatów;
6) dyrektorom biur Komendy Głównej Policji i ich
zastępcom;
7) rzecznikom prasowym: KGP, KWP, KSP, KMP;
8) stanowiskom dowodzenia (kierowania) KGP,
KWP, KSP, KMP, KRP, KPP;
9) stanowiskom służb dyżurnych i utrzymaniowych.
2. Telefon miejski dla funkcjonariuszy i pracowników
Policji w przypadkach niewskazanych w ust. 1 przy-

3.
4.

5.

6.

znaje kierownik komórki organizacyjnej łączności na
podstawie uzasadnionego wniosku kierownika komórki organizacyjnej, któremu podlega użytkownik.
Telefon miejski może zostać zainstalowany na czas
określony lub na czas nieokreślony.
Wszelkich zmian w zakresie miejsca instalacji, konfiguracji urządzeń końcowych, funkcji użytkowych
(uprawnień i usług) telefonu miejskiego dokonuje się
na wniosek użytkownika, złożony do kierownika
komórki organizacyjnej łączności przy uwzględnieniu
możliwości technicznych.
Telefon miejski podlega deinstalacji w następujących
przypadkach:
1) po upływie terminu instalacji na czas określony;
2) na skutek ustania formalnych podstaw jego przyznania (instalacji);
3) na wniosek użytkownika z wyjątkiem przypadków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 do 8.
Numer telefonu miejskiego w przypadku zaistnienia
podstaw do jego deinstalacji może być przedmiotem
cesji na rzecz osoby fizycznej, pod warunkiem że
osoba ta zwróci wszelkie udokumentowane koszty
związane z jego instalacją, przeniesieniem i cesją.
Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik komórki łączności na wniosek użytkownika.

§3
1. Telefon policyjny zainstalowany w miejscu pełnienia
służby (pracy) przyznaje się wszystkim osobom zatrudnionym lub pełniącym służbę na stanowiskach
kierowniczych w Policji.
2. Telefon policyjny można przyznać:
1) osobom zatrudnionym i pełniącym służbę w Policji, innym niż wymienione w ust. 1;
2) osobom zatrudnionym i pełniącym służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3) osobom zatrudnionym i pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych;
4) osobom prawnym i fizycznym na zasadach
współdziałania zgodnie z odrębnymi porozumieniami (umowami).
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, telefon
policyjny przyznaje kierownik komórki organizacyjnej łączności na podstawie wniosku kierownika
komórki organizacyjnej Policji (innych jednostek
podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych), któremu podlega lub z którą współpracuje użytkownik.
4. W przypadku instalacji telefonu policyjnego u użyt-
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kowników wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4 z zastosowaniem ust. 3 użytkowanie telefonu następuje na
podstawie zawartych porozumień lub umów.
5. Telefon policyjny może zostać zainstalowany na
czas określony lub na czas nieokreślony.
6. Wszelkich zmian w zakresie miejsca instalacji, konfiguracji urządzeń końcowych, funkcji użytkowych
(uprawnień i usług) telefonu policyjnego dokonuje
się na wniosek użytkownika złożony do kierownika
komórki organizacyjnej łączności przy uwzględnieniu możliwości technicznych.
7. Telefon policyjny podlega deinstalacji w następujących przypadkach:
1) po upływie terminu instalacji na czas określony;
2) na skutek ustania formalnych podstaw jego
przyznania (instalacji);
3) na wniosek użytkownika z wyjątkiem przypadków określonych w § 3 ust. 1.

§6
Wewnętrzne połączenia telefoniczne realizowane
w ramach telekomunikacyjnej sieci resortowej nie są
objęte opłatami.

§4
1. Stacjonarny telefon służbowy wykorzystuje się do
realizacji zadań służbowych.
2. Bieżący nadzór nad wykorzystaniem stacjonarnych
telefonów służbowych prowadzą bezpośredni
przełożeni użytkownika.
3. Kierownik komórki organizacyjnej łączności (za
pośrednictwem przełożonego użytkownika) może
dokonywać w jednostkach organizacyjnych Policji
okresowych kontroli wykorzystania stacjonarnego
telefonu służbowego, w zakresie jak w ust. 1,
na podstawie wykonanego bilingu połączeń. W
przypadku stwierdzenia połączeń o charakterze
pozasłużbowym koszty takich połączeń zwraca
użytkownik.

§8
1. Dotychczas zainstalowane telefony miejskie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 2 ust. 1,
podlegają weryfikacji pod względem zasadności
przydziału i dostosowaniu do wymogów niniejszego
zarządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie zarządzenia.
2. Dotychczas zainstalowane telefony miejskie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 3 ust. 1 oraz
§ 3 ust. 2 pkt 1 i 2, podlegają weryfikacji pod
względem zasadności przydziału i dostosowaniu
do wymogów niniejszego zarządzenia w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.
3. Weryfikacji zgodnie z ust. 1 i 2 dokonuje komórka
organizacyjna łączności.

§5
Użytkownicy telefonów policyjnych (z wyjątkiem
użytkowników z jednostek organizacyjnych Policji) obciążani są kosztami połączeń realizowanych do sieci
publicznych na podstawie naliczeń przygotowanych
z systemów billingowych przez komórki organizacyjne
łączności Policji zgodnie z odrębnymi porozumieniami
(umowami).

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2005 r.

§7
1. Rozliczanie kosztów połączeń telefonicznych do
sieci publicznych dokonuje się na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, na podstawie danych bilingowych oraz cenników usług telekomunikacyjnych operatorów publicznych.
2. Użytkownik stacjonarnego telefonu służbowego
refinansuje także inne udokumentowane koszty ponoszone przez komórki organizacyjne łączności
związane z instalacją, przeniesieniem, użytkowaniem oraz deinstalacją telefonu służbowego (z wyjątkiem przypadków gdy telefon jest zainstalowany
w jednostkach organizacyjnych Policji).

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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4
DECYZJA NR 663 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego
dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i technik przesłuchań
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
i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 177, poz. 1800,
Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135) postanawiam,
co następuje:

Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji
w Słupsku oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Traci moc decyzja nr 275 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia programów szkolenia w ramach doskonalenia
zawodowego z zakresu taktyki i technik przesłuchań
(wersje pilotażowe), (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 112).
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

§1
Wprowadzam „Program kursu specjalizacyjnego dla
policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki
i technik przesłuchań”, stanowiący załącznik do decyzji.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji,
do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej
Biura Prawnego KGP.

5
DECYZJA NR 664 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu kursu specjalizacyjnego
dla policjantów komórek sztabowych jednostek Policji
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
i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 177, poz. 1800,
Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135) postanawiam,
co następuje:
§1
Wprowadzam „Pilotażowy program kursu specjalizacyjnego dla policjantów komórek sztabowych jednostek Policji”, stanowiący załącznik do decyzji.

§2
Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierzam Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji,
do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej
Biura Prawnego KGP.
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6
DECYZJA NR 671 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 grudnia 2004 r.
w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań
związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki
Na podstawie art. 28a ust. 2 i art. 35a ust. 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.
zm.), art. 5 ust. 1 i 2, art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58
z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§1
1. Obowiązki w zakresie gospodarki finansowej dotyczącym dysponowania środkami pieniężnymi,
zaciągania zobowiązań w ramach planu wydatków
Komendy Głównej Policji, w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdziały: 75402, 75403,
75404, 75405 i 75497, z uwzględnieniem zaangażowania wydatków w roku bieżącym i latach
następnych, zatwierdzania do realizacji dokumentów księgowych, a także dokonywania oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i realizacji wydatków powierzam:
1) Dyrektorowi Biura Finansów KGP oraz jego zastępcy w zakresie wydatków:
a) ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupie „0 – Finanse”, z wyjątkiem
wydatków określonych w pkt 2 lit. a tiret 9
i lit. b oraz nagród uznaniowych,
b) dotyczących środków specjalnych oraz środków przekazanych Komendzie Głównej Policji
na podstawie odrębnych umów i porozumień;
2) Dyrektorowi Biura Logistyki Komendy Głównej
Policji oraz jego zastępcom w zakresie wydatków:
a) ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupach:
– „2 – Transport”,
– „3 – Uzbrojenie i technika specjalna”,
– „4 – Umundurowanie i higiena osobista”,
– „5 – Wyżywienie”,
– „6 – Administracja i utrzymanie obiektów”,
– „7 – Remonty obiektów i inwestycje”,
– „8 – Szkolenie i wychowanie”,
– „9 – Lecznictwo” – z wyjątkiem wydatków
określonych w pkt 4,
–
„0 – Finanse” – dotyczących § 307
w poz. 307012 i 307013, § 430
w poz. 430013 i 430021 do wysokości limitu finansowego określonego
przez Komendanta Głównego Policji lub
upoważnioną przez niego osobę oraz
§ 444,
b) funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów policyjnych Komendy Głównej Policji;
3) Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki KGP

oraz jego zastępcom w zakresie wydatków ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków
w grupie „1 – Łączność i informatyka”;
4) Dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz jego zastępcy w zakresie
wydatków ujętych w klasyfikacji wydatków
budżetowych w grupie „9 – Lecznictwo” dotyczących zakupu usług zdrowotnych – § 4280
poz. 428002 w zakresie badań profilaktycznych, medycyny pracy i sanatoriów.
2. W zakresie właściwości określonej w ust. 1 dyrektorzy biur mogą wyznaczyć podległych naczelników wydziałów lub ich zastępców do podpisywania zamówień związanych z wykonaniem zawartych umów na dostawy, rabaty lub usługi oraz zatwierdzania dokumentów księgowych stanowiących
podstawę operacji gospodarczych – do wysokości
nieprzekraczającej równowartości 25 000 zł, z wyjątkiem wydatków określonych w §§ 418 i 444,
w zakresie których mogą upoważnić ww. osoby
do zatwierdzania dokumentów księgowych bez
ograniczeń kwotowych.
§2
1. Realizacja wydatków budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – 4, jest dokonywana za pośrednictwem Biura Finansów KGP, które sprawuje
w tym zakresie kontrolę formalno-rachunkową.
2. Realizacja umów dotyczących zakupów towarów i
usług jest dokonywana przez właściwe merytorycznie
biura w porozumieniu z Biurem Logistyki Policji KGP.
3. Obsługę komórek organizacyjnych KGP wymienionych w § 1 ust. 1 w zakresie zamówień publicznych oraz gospodarki magazynowej wykonuje Biuro Logistyki Policji KGP.
§3
1. Dyrektorzy biur, ich zastępcy oraz inne osoby
upoważnione, o których mowa w § 1, są obowiązane do sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod
względem legalności, gospodarności i celowości
oraz w zakresie odbioru jakościowego realizowanych zakupów.
2. Czynności nadzoru, o których mowa w ust. 1,
obejmują w szczególności zapewnienie przestrzegania procedur dokonywania wydatków:
1) zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,
harmonogramem ich realizacji oraz obowiązującymi przepisami prawa;
2) po przeprowadzeniu kontroli:
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a) wstępnej, polegającej na sprawdzeniu celowości i zgodności wydatku z kierunkami
działania jednostki oraz zasadą uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów.
Dotyczy to w szczególności badania projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,
b) bieżącej, polegającej na badaniu czynności
i operacji w toku ich wykonywania w celu
sprawdzenia, czy przebiegają w sposób
umożliwiający terminową realizację zadań
w wysokości wcześniej ustalonej.
3. Na dowód dokonania kontroli dokumentów pod względem określonym w ust. 1 dyrektor/zastępca dyrektora/
biura lub osoba upoważniona opatruje je podpisem.

podległych komórek organizacyjnych, jeżeli ich
załatwienie powoduje skutki finansowe, są obowiązani do uprzedniego uzyskania opinii odpowiednio Dyrektora Biura Finansów KGP lub dyrektorów biur, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – 4,
bądź upoważnionej przez nich osoby, w zakresie
możliwości ich pokrycia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie, w jakim
załatwienie sprawy i wynikające z tego tytułu
skutki finansowe mają charakter obligatoryjny.
§6
Postanowienia niniejszej decyzji nie naruszają
uprawnień do realizacji niektórych zadań w zakresie
gospodarki finansowej w Komendzie Głównej Policji,
wynikających z odrębnych decyzji.

§4
1. Osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w § 1 są obowiązane potwierdzić na piśmie
przyjęcie odpowiedzialności w zakresie powierzonej im gospodarki finansowej. Dokument ten
podlega włączeniu do akt osobowych.
2. W przypadku zmian kadrowych na stanowiskach wymienionych w § 1 Dyrektor Biura Finansów i Dyrektor
Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji zapewniają realizacje wymogów, o których mowa w ust. 1.

§7
Traci moc decyzja nr 98 Komendanta Głównego
Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie realizacji
w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 42), zmieniona decyzją nr 34 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. KGP nr 16, poz. 99).
§8
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§5
1. Dyrektorzy biur, przedkładając właściwym przełożonym wnioski lub propozycje w sprawach osobowych policjantów i pracowników lub załatwiając inne sprawy wynikające z zakresu działania

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

7
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 stycznia 2005 r.
o sprostowaniu błędu
W decyzji nr 652 Komendanta Głównego Policji z
dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego w ramach doskonalenia
zawodowego z zakresu posługiwania się bronią gładkolufową kal. 12/76 i użycia pocisków niepenetracyjnych
przez pododdział Policji (Dz. Urz. KGP Nr 24, poz. 152)

w § 3 ust. 2 zamiast zwrotu „od dnia 1 marca 2005 r.”
powinien być zwrot „do dnia 1 marca 2005 r.”.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder
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