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ZARZĄDZENIE NR 159 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji
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. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania
w Policji zadań w zakresie planowania i sprawozdawczości, w tym:
1) tryb planowania i sprawozdawczości w Policji;
2) rodzaje dokumentów planistycznych i sprawozdawczych oraz terminy sporządzania tych
dokumentów;
3) podmioty obowiązane do opracowania dokumentów planistycznych i sprawozdawczych.
2. Zarządzenie nie dotyczy obowiązku przekazywania
informacji, wynikającego z bieżących poleceń Komendanta Głównego Policji.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688; z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036,
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742,
z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164 poz. 1365, Nr 169
poz. 1411, Nr 250 poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

§2
1. Główne kierunki pracy Policji wyznaczają Priorytety Komendanta Głównego Policji, zwane dalej
„Priorytetami”, oraz Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej", a także inne rządowe i resortowe programy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią
podstawę do ustalania systemu oceny efektywności pracy Policji za pomocą mierników i przypisanych im wartości.
§3
System planowania w Policji obejmuje:
1) sporządzanie dokumentów planistycznych przez
jednostki organizacyjne Policji i komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;
2) ustalanie i wprowadzanie zmian Priorytetów Komendanta Głównego Policji, a także mierników oceny efektywności pracy Policji oraz ich wartości.
§4
System sprawozdawczości w Policji obejmuje:
1) sporządzanie dokumentów sprawozdawczych przez
jednostki organizacyjne Policji i komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;
2) ocenę pracy Policji, wynikającą z dokumentów
sprawozdawczych;
3) wykorzystywanie oceny, o której mowa w pkt 2, do
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ustalania i wprowadzania zmian Priorytetów Komendanta Głównego Policji, a także mierników oceny efektywności pracy Policji oraz ich wartości.
§5
1. System, o którym mowa w § 2 ust. 2, dla komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji ustala Zespół do spraw planowania i oceny efektywności
pracy Policji, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Zastępcy Komendanta Głównego Policji;
2) Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, pełniący funkcję Sekretarza Zespołu;
3) Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji;
4) Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej
Policji;
5) Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji;
6) Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji;
7) Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy
Głównej Policji;
8) Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.
3. Na polecenie Komendanta Głównego Policji lub na
wniosek członka Zespołu, zatwierdzony przez
Przewodniczącego Zespołu, w pracach Zespołu
mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych Policji oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji inni, niż wymienieni w ust. 2.
4. Komendant Główny Policji wyznacza na Przewodniczącego Zespołu jednego ze swoich Zastępców. Pozostali Zastępcy Komendanta Głównego Policji pełnią funkcję Zastępców Przewodniczącego Zespołu.
5. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji zapewnia
obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu.
§6
1. Komendant Główny Policji zatwierdza propozycje
mierników oceny efektywności pracy Policji oraz
ich wartości, ustalone w trybie określonym w § 5
ust. 1.
2. Na podstawie zatwierdzonych przez Komendanta
Głównego Policji mierników oceny efektywności
pracy Policji oraz ich wartości, a także dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1:
1) Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji
opracowuje Strategię Wojewódzką (Stołeczną)
Policji, z zastrzeżeniem ust. 4, zwaną dalej
"Strategią Wojewódzką";
2) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy
Głównej Policji opracowuje, z zastrzeżeniem
ust. 4, Strategię Szkolnictwa Policyjnego;
3) Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji opracowuje Plan pracy kierowanej
komórki.
3. Strategie wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 są opra-
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cowywane na okres 3 lat, a Plany pracy wymienione w ust. 2 pkt 3 na okres jednego roku.
4. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, opracowując Strategię Wojewódzką, jest obowiązany
uwzględnić uwarunkowania regionalne oraz regionalne programy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, a Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, opracowując Strategię Szkolnictwa Policyjnego, jest obowiązany
uwzględnić obowiązujące programy rządowe i resortowe dotyczące szkolnictwa wyższego.
§7
1. Zespół monitoruje wykonanie mierników oceny
efektywności pracy Policji przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji.
2. Zespół dokonuje weryfikacji mierników oceny
efektywności pracy Policji oraz ich wartości,
uwzględniając w szczególności wynik działań
wymienionych w ust. 1, uwarunkowania regionalne, a także na podstawie analizy sprawozdań
z realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii
Szkolnictwa Policyjnego, Planów pracy, o których
mowa w § 6 ust. 2 pkt 3.
§8
Komendant Główny Policji może dla wybranej komendy wojewódzkiej Policji wprowadzić dodatkowy
miernik oceny efektywności pracy Policji oraz jego
wartość lub podjąć decyzję o rezygnacji z zatwierdzonego wcześniej miernika lub też zmienić wartość
zatwierdzonego miernika, w szczególności w przypadku, gdy potrzeba dokonania zmiany wynika z weryfikacji, o której mowa w § 7 ust. 2.
§9
1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przesyła Komendantowi Głównemu Policji Strategię
Wojewódzką, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1,
za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu,
w terminie do dnia 31 stycznia roku rozpoczynającego okres, dla którego została opracowana.
2. Zespół, w terminie 20 dni roboczych od dnia
otrzymania Strategii Wojewódzkiej, wydaje opinię
w zakresie zgodności założeń Strategii Wojewódzkiej z głównymi kierunkami pracy Policji, określonymi w dokumentach wymienionych w § 2 ust. 1.
3. W przypadku wydania pozytywnej opinii, o której
mowa w ust. 2, Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przedstawia Komendantowi Głównemu
Policji do zatwierdzenia Strategię Wojewódzką.
4. W przypadku wydania negatywnej opinii, o której
mowa w ust. 2, Przewodniczący Zespołu niezwłocznie przekazuje ją komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji w celu skorygowania
Strategii Wojewódzkiej zgodnie z zaleceniami Zespołu.
5. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji jest
obowiązany do skorygowania Strategii Woje-
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wódzkiej w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania opinii, o której mowa w ust. 4, a następnie do przesłania jej Komendantowi Głównemu Policji za pośrednictwem Przewodniczącego
Zespołu.
6. W zakresie trybu zatwierdzania skorygowanej
Strategii Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio
przepisy ust. 2-5.
§ 10
1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji określa
system planowania i sprawozdawczości dla podległych jednostek i komórek organizacyjnych.
2. System planowania i sprawozdawczości, o którym
mowa w ust. 1, obejmuje rodzaje dokumentów
planistycznych i sprawozdawczych, tryb ich sporządzania oraz zakres i sposób uzyskiwania danych sprawozdawczych.
3. System planowania i sprawozdawczości, o którym
mowa w ust. 1, stanowi załącznik do „Strategii
Wojewódzkiej”.
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odpowiednio § 9 ust. 2-6.

§ 13
1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, na
polecenie Komendanta Głównego Policji, dokonuje
zmian Strategii Wojewódzkiej i przesyła zmienioną
strategię do Przewodniczącego Zespołu.
2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji może
wystąpić do Komendanta Głównego Policji z umotywowanym wnioskiem o zmianę Strategii Wojewódzkiej, za pośrednictwem Przewodniczącego
Zespołu.
3. W zakresie trybu dokonywania zmian w Strategii
Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2-6.

§ 11
1. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej
Policji określa sposób realizacji Strategii Szkolnictwa Policyjnego, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2,
dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół
policyjnych. Przepisy § 10 ust. 2 – 3 stosuje się
odpowiednio.
2. W zakresie zatwierdzania Strategii Szkolnictwa
Policyjnego stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2 – 6,
w zakresie trybu dokonywania zmian w Strategii
Szkolnictwa Policyjnego stosuje się odpowiednio
§ 13, a w zakresie sporządzania sprawozdania
z realizacji Strategii Szkolnictwa Policyjnego stosuje się odpowiednio § 14.

§ 14
1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji jest
obowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji Strategii Wojewódzkiej i przesłania go do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, w terminie
do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku
oraz do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
2. Częścią sprawozdania, o którym mowa w ust. 1,
jest lista zatwierdzonych wniosków o sporządzenie informacji sprawozdawczych, o których mowa
w § 20 ust. 4, oraz wykaz informacji sporządzonych w trybie § 21, a także uzasadnione propozycje zmiany wartości miernika oceny efektywności
pracy Policji, wprowadzenia dodatkowego miernika lub rezygnacji z istniejącego miernika.
3. Właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny)
Policji, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub
jego Zastępców, uzupełnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, o wskazane w tym wniosku
informacje, w ciągu 7 dni roboczych od dnia jego
otrzymania.

§ 12
1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji przedkłada do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji Plan pracy, o którym mowa
w § 6 ust. 2 pkt 3, za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu, w terminie do dnia 20 grudnia
roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do
zatwierdzenia Plan pracy kierowanej komórki organizacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego
Zespołu, w terminie do dnia 31 stycznia danego
roku.
3. Plan Pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
sporządza się na okres jednego roku, od dnia 1 lutego roku rozpoczynającego okres, którego dotyczy, do dnia 1 lutego roku następnego.
4. Częścią Planu Pracy Biura Kontroli Komendy
Głównej Policji jest harmonogram audytów, o których mowa w § 17 ust. 2.
5. W zakresie zatwierdzania Planów Pracy stosuje się

§ 15
1. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji Planu Pracy i przesłania go
do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze danego roku oraz do dnia 31 stycznia za rok poprzedni,
z uwzględnieniem ust. 2.
2. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
przedkłada Komendantowi Głównemu Policji za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu, sprawozdanie z realizacji Planu Pracy w terminie, o którym
mowa w ust. 1.
3. Częścią sprawozdania z realizacji Planu Pracy Biura Kontroli Komendy Głównej Policji są informacje
dotyczące przeprowadzonych audytów, o których
mowa w § 17 ust. 2-3.
4. Częścią sprawozdania z realizacji Planu Pracy,
o którym mowa w ust. 1 i 2, jest informacja dotycząca sposobu wykorzystania danych zawartych
w zestawieniach sprawozdawczych, o których
mowa w § 19 ust. 1.
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5. W zakresie uzupełniania sprawozdania z realizacji
Planu Pracy stosuje się odpowiednio § 14 ust. 3.
6. W zakresie trybu dokonywania zmiany Planu Pracy stosuje się odpowiednio § 13.
§ 16
1. Przewodniczący Zespołu jest obowiązany przedstawić Komendantowi Głównemu Policji ocenę
stanu realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii
Szkolnictwa Policyjnego i Planów Pracy, w szczególności pod kątem realizacji Priorytetów, co najmniej dwa razy w roku.
2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się
w szczególności na podstawie analizy sprawozdań
z realizacji Strategii, o których mowa w § 14 ust. 1,
oraz sprawozdań z realizacji Planów Pracy, o których
mowa w § 15 ust. 1, a także wniosków z audytu
i kontroli, o których mowa w § 17, w terminie do
dnia 25 sierpnia za pierwsze półrocze danego roku,
oraz do dnia 25 lutego za rok poprzedni.
3. Stan realizacji Strategii Wojewódzkich, Strategii
Szkolnictwa Policyjnego i Planów Pracy, w szczególności pod kątem realizacji Priorytetów, jest
omawiany podczas odpraw kierownictwa Policji.
4. Komendant Główny Policji może dokonać zmian
Priorytetów, w szczególności, gdy zmiana wynika
z oceny, o której mowa w ust. 1.
§ 17
1. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, na polecenie Komendanta Głównego Policji lub Przewodniczącego Zespołu, przeprowadza w wybranych
jednostkach Policji kontrolę sposobu realizacji wartości mierników oceny efektywności pracy Policji.
2. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji przeprowadza audyt realizacji Strategii Wojewódzkich w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz
Strategii Szkolnictwa Policyjnego w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie i w szkołach policyjnych.
3. Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji, na polecenie Komendanta Głównego Policji lub Przewodniczącego Zespołu, przeprowadza audyt realizacji
Planów Pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz przyjętego systemu
planowania i sprawozdawczości w wybranych
jednostkach organizacyjnych Policji.
§ 18
Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji gromadzi
dokumenty planistyczne i sprawozdawcze, o których
mowa w zarządzeniu, a także przetwarza informacje
w nich zawarte w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 19
1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej
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Policji, każdy w zakresie swojego działania, sporządza sprawozdania oraz okresowe zestawienia
danych, zwane dalej łącznie „zestawieniami sprawozdawczymi”, oraz przekazuje je do właściwej
komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.
2. Wykaz zestawień sprawozdawczych, terminy ich
składania, właściwe komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wzory formularzy zestawień sprawozdawczych
określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 20
1. Kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej
Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej, wyłącznie w zakresie i na zasadach
określonych w ust. 3 – 5.
2. Informacją sprawozdawczą są przetworzone i zestawione dane obejmujące określony okres, których
nie można otrzymać z policyjnych baz danych lub
które nie są zbierane na podstawie obowiązujących przepisów szczególnych lub aktów prawnych
Komendanta Głównego Policji.
3. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji oraz komendant wojewódzki (Stołeczny)
Policji poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji
lub właściwego rzeczowo zastępcę.
4. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji
poleca sporządzenie informacji sprawozdawczej na
podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego
przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego)
Policji lub właściwego rzeczowo zastępcę.
5. Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie lub komendant szkoły policyjnej może
zbierać dane na potrzeby sporządzenia informacji
sprawozdawczej z innych jednostek organizacyjnych Policji, na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji.
6. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej
Policji przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia wniosek, o którym mowa
w ust. 5, wraz z opinią w tej sprawie.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 3 – 5, powinny
zawierać uzasadnienie sporządzenia informacji
sprawozdawczej.
§ 21
Kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej na żądanie uprawnionych organów pozapolicyjnych, z wyłączeniem trybu określonego w § 20
ust. 3 – 5.
§ 22
1. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji opracuje i wdroży elektroniczny
system sprawozdawczości w Policji.
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2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji raz na kwartał, za pośrednictwem
Zastępcy Komendanta Głównego Policji do spraw
logistyki, przedkłada Komendantowi Głównemu
Policji raport z zaawansowania prac nad wdrażaniem systemu sprawozdawczości, o którym mowa
w ust. 1.
§ 23
1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji oraz
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej
Policji są obowiązani przedłożyć Strategie, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 – 2, w terminie do
dnia 13 kwietnia 2007 r.
2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji jest obowiązany przedłożyć na rok 2007
Plan pracy, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3,
w terminie do dnia 30 marca 2007 r.
3. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
jest obowiązany przedłożyć Plan pracy kierowanej
komórki organizacyjnej na rok 2007, w terminie
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do dnia 20 kwietnia 2007 r.
4. Przewodniczący Zespołu, w terminie do dnia
9 marca 2007 r., przedłoży do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji harmonogram pracy Zespołu, uwzględniający w szczególności tryb,
szczegółowe zasady pracy oraz terminy wykonywania zadań.
5. Przewodniczący Zespołu przedstawi do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji listę mierników oceny efektywności pracy Policji oraz ich
wartości, a także sposób postępowania przy opracowaniu dokumentów planistycznych i sprawozdawczych, w terminie do dnia 16 marca 2007 r.
§ 24
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.
Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

Załączniki
do zarządzenia nr 159
Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 lutego 2007 r.
Załącznik nr 1
Wykaz zestawień sprawozdawczych

L.p.

Właściwa komórka organizacyjna
Komendy Głównej Policji.
Nazwa sprawozdania

Okres
sprawozdawczy

Termin
przekazywania
sprawozdania
(do dnia…)

Numer
formularza

1

2

3

4

5

I.

Biuro Kadr i Szkolenia

1.

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji,
w których prowadzona jest praca operacyjna.

rok

15 stycznia
za rok poprzedni

I/1

2.

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji,
w których prowadzone są postępowania przygotowawcze.

rok

15 stycznia
za rok poprzedni

I/2

3.

Stan kadrowy komórek techniki kryminalistycznej.

rok

15 stycznia
za rok poprzedni

I/3

4.

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji
dotyczących służby dyżurnej.

rok

15 stycznia
za rok poprzedni

I/4

5.

Sprawozdanie dotyczące stanu dyscypliny
służbowej policjantów

półrocze

15 stycznia
15 lipca

6.

Meldunek o stanie kadr Policji.

miesiąc

10 każdego miesiąca

I/8 – I/13

7.

Meldunek o stanie kadr Policji.

kwartał

10 każdego kwartału
za kwartał poprzedni

I/14

8.

Stan kadrowy komórek wywiadu kryminalnego
w Policji.

25 lipca
25 stycznia

I/15

półrocze/rok

I/5 – I/7
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II.

Biuro Kryminalne

1.

Sprawozdanie dotyczące efektów pracy operacyjnej
prowadzonej przez policjantów służby kryminalnej.

półrocze

31 stycznia
31 lipca

II/1

2.

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wyników
pracy operacyjnej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

półrocze

31 stycznia
31 lipca

II/2

3.

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wyników
pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej.

półrocze

31 stycznia
31 lipca

II/3

4.

Sprawozdanie z ilości ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów spirytusowych i tytoniowych.

miesiąc

5 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni

II/4

5.

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia handlem ludźmi, prostytucją i rozpowszechnianiem treści pornograficznych.

półrocze

31 stycznia
31 lipca

II/5

6.

Sprawozdanie dotyczące ujawnionego ośrodka
fałszerskiego pieniędzy.

rok

31 stycznia

II/6

7.

Sprawozdanie za stanu zagrożenia oszustwami
i wyłudzeniami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych.

kwartał

15
15
15
15

II/7

8.

Sprawozdanie dotyczące komórek organizacyjnych Policji prowadzących postępowania przygotowawcze i efektów ich pracy procesowej.

półrocze

31 stycznia
31 lipca

II/8

9.

Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań przez
techników kryminalistyki.

półrocze

31 stycznia
31 lipca

II/9

10.

Sprawozdanie dotyczące zadań zrealizowanych
przez Wydziały Techniki Operacyjnej KWP/KSP.

półrocze

31 stycznia
31 lipca

II/10

III.

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego

1.

Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/Stołecznej/Policji skierowanych do służby patrolowej.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/1

2.

Zestawienie statystyczne użycia psów służbowych.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/2

3.

Statystyka zdarzeń oraz przedsięwzięć podejmowanych przez policjantów na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/3

4.

Informacja o stanie funkcjonowania służby na wodach i terenach przywodnych oraz czynnościach
wykonywanych w tym zakresie przez policjantów
Komendy Wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/4

5.

Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze
środków NFOŚiGW oraz o osiągniętych efektach
przy wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów
KWP/KSP na obszarach wodnych i przywodnych.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/5

6.

Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/6

7.

Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności konwojowanych z jednostek penitencjarnych,
schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/7

8.

Zestawienie liczbowe zatrzymanych cudzoziemców
nieprzestrzegających ustawy o cudzoziemcach.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/8

9.

Zestawienie liczbowe nałożonych mandatów karnych i pouczeń.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/9

stycznia
kwietnia
lipca
września
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10.

Zestawienie liczbowe wniosków o ukaranie do
sądów.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/10

11.

Zestawienie wykonywanych czynności prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/11

12.

Sprawozdanie o stanie prewencji kryminalnej
i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez
jednostki organizacyjne Policji.

rok

31 stycznia

III/12

13.

Zestawienie statystyczne dotyczące rozpoznania
i profilaktycznej pracy Policji na rzecz nieletnich.

rok

31 stycznia

III/13

14.

Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.

rok

31 stycznia

III/14

15.

Sprawozdanie z przeprowadzonych interwencji
domowych wobec przemocy w rodzinie.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

III/15

16.

Sprawozdanie z kontroli planowych i doraźnych
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

rok

15 stycznia

Forma
opisowa

17.

Sprawozdanie z kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w
zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.

rok

20 stycznia

Forma
opisowa

18.

Sprawozdania z wykorzystania sprzętu Ekip Techniki
Drogowej i Ekologii.

rok

10 stycznia

III/16

kwartał

do 10 dnia miesiąca
za kwartał poprzedzający

Formę sprawozdania
określa zarządzenie
nr 495 Komendanta
Głównego
Policji z dnia
25 maja
2004 r.

19.

Statystyczna karta policjanta ruchu drogowego.

IV.

Główny Sztab Policji

1.

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych
z prowadzeniem negocjacji policyjnych.

półrocze/rok

15 stycznia,
15 lipca

IV/1

2.

Tablica statystyczna wykonanych działań minersko-pirotechnicznych.

półrocze/rok

15 stycznia,
15 lipca

IV/2

3.

Informacja statystyczna z działalności pododdziału
antyterrorystycznego Policji komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

półrocze/rok

15 stycznia,
15 lipca

IV/3

4.

Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

IV/4

5.

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze
zgromadzeniami publicznymi oraz innymi formami
protestów społecznych.

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

IV/5

6.

Sprawozdanie roczne z realizacji przygotowań
obronnych.

rok

20 stycznia
za rok poprzedni

IV/6

7.

Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań
w sytuacjach kryzysowych.

rok

20 stycznia
za rok poprzedni

IV/7
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V.

Gabinet Komendanta Głównego Policji

1.

Sprawozdanie z pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej w roku poprzednim oraz plany
współpracy na rok bieżący.

VI.

Centralne Biuro Śledcze

1.

Sprawozdanie z działalności CBŚ w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

półrocze/rok

2.

Formularze statystyczne dot. pracy operacyjnej
i dochodzeniowo-śledczej.

miesiąc

3.

Formularze statystyczne dot. pracy operacyjnej
i dochodzeniowo-śledczej.

półrocze/rok

4.

Meldunek specjalny dotyczący efektów działań
Policji w zakresie przeciwdziałania aktom terroru
z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych.

kwartał

10 dnia miesiąca
za kwartał poprzedni

Forma
opisowa

miesiąc

10 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni

VII/1

31 marca

VIII/1

10 dnia miesiąca
za miesiąc poprzedzający

IX/1

półrocze/rok

20 stycznia
20 lipca

X/1

półrocze

15 lipca
15 stycznia

XI/1

rok

15 stycznia

XI/2

10 miesiąca
za kwartał poprzedni

XI/3

VII.

rok

20 stycznia
za rok poprzedni

25 lipca
25 stycznia

V/1

Forma
opisowa

3 dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni

VI/1- VI/4

25 lipca
25 stycznia

VI/5- VI/7

Biuro Spraw Wewnętrznych

1.

Sprawozdanie o stanie rozpoznania przestępczości
w środowisku policyjnym.

VIII

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

1.

Sprawozdanie ze stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

IX.

Biuro Kontroli

1.

Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych
z udziałem policjantów i pracowników Policji.

X.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

1.

Zestawienie statystyczne z wykonawstwa badań
kryminalistycznych w CLK KGP/LK KWP/KSP.

XI.

Biuro Logistyki Policji

1.

Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej.

2.

Informacja z działalności remontowej.

3.

Sprawozdanie z uzyskanego dofinansowania ze środków pozabudżetowych działań Policji w zakresie inwestycji i remontów.

kwartał

4.

Sprawozdanie z gospodarki MPiS jednostki prowadzącej gospodarkę transportową.

rok

20 stycznia

XI/4

5.

Wykaz stanów ewidencyjnych sprzętu uzbrojenia.

rok

20 stycznia

XI/5

6.

Sprawozdanie o stanie i pracy transportu.

rok

20 stycznia

XI/6-1
XI/6-2

7.

Wykaz zbędnego i zużytego sprzętu transportowego.

rok

20 stycznia

XI/7

8.

Wykaz wybranych stanów ewidencyjnych uzbrojenia w KSP/KWP.

rok

20 stycznia

XI/8

9.

Wykaz stanów posiadania oraz należności w podstawowy sprzęt techniki policyjnej w KGP/KSP/
KWP/szkołach policyjnych.

rok

20 stycznia

XI/9

rok

miesiąc
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Biuro Wywiadu Kryminalnego

1.

Sprawozdanie z pracy komórek
organizacyjnych wywiadu w Policji.

2.

Zestawienie statystyczne dotyczące zaległości
przy wprowadzaniu druków rejestracyjnych do
bazy KSIP.

półrocze/rok

miesiąc

25 lipca
25 stycznia

XII/1

10 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni

XII/2

Załącznik nr 2
Wykaz formularzy do zestawień sprawozdawczych
Numer
formularza

Właściwa komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji /
Nazwa formularza

I

Biuro Kadr i Szkolenia

I/1

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w których prowadzona jest praca operacyjna.

I/2

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze.

I/3

Stan kadrowy komórek techniki kryminalistycznej.

I/4

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących służby dyżurnej.

I/5

Zestawienie popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań dyscyplinarnych.

I/6

Zestawienie spraw karnych przeciwko policjantom o czyny wyczerpujące jednocześnie znamiona przewinień dyscyplinarnych.

I/7

Zestawienie liczby policjantów poszczególnych rodzajów służb objętych postępowaniem karnym, skazanych wyrokiem sądu oraz ukaranych dyscyplinarnie.

I/8

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący policjantów.

I/9

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący pracowników Policji.

I/10

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący stanowisk policyjnych finansowanych przez samorządy lokalne, pełniących służbę patrolowo – interwencyjną, konwojowo – ochronną, wywiadowczą, dzielnicowych oraz liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych.

I/11

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący dynamiki przyjęć i zwolnień,
policjantów w dyspozycji oraz policjantów służby kandydackiej.

I/12

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących profilaktyki (prewencji kryminalnej/problematyki
nieletnich i patologii) oraz jednostek (komórek) specjalistycznych.

I/13

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących Ruchu Drogowego.

I/14

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji w garnizonie dotyczący zwolnień lekarskich policjantów,
kobiet, emerytów, rencistów oraz pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

I/15

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących wywiadu kryminalnego w podziale na: rozpoznania i werbunki, obsługę informacyjną (KSiP), analizę kryminalną, SMI, analizę strategiczną, ew. inne.

II

Biuro Kryminalne

II/1

Sprawozdanie dotyczące efektów pracy operacyjnej prowadzonej przez policjantów służby kryminalnej.

II/2

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wyników pracy operacyjnej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

II/3

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wyników pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie
przestępczości przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej.

II/4

Sprawozdanie z ilości ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów spirytusowych i tytoniowych.

II/5

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia handlem ludźmi, prostytucją i rozpowszechnianiem treści pornograficznych.
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II/6

Sprawozdanie dotyczące ujawnionego ośrodka fałszerskiego pieniędzy.

II/7

Sprawozdanie za stanu zagrożenia oszustwami i wyłudzeniami przy użyciu elektronicznych instrumentów
płatniczych.

II/8

Sprawozdanie dotyczące komórek organizacyjnych Policji prowadzących postępowania przygotowawcze
i efektów ich pracy procesowej.

II/9

Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań przez techników kryminalistyki.

II/10
III

Sprawozdanie dotyczące zadań zrealizowanych przez Wydziały Techniki Operacyjnej KWP/KSP.
Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego

III/1

Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/Stołecznej/Policji skierowanych do służby patrolowej.

III/2

Zestawienie statystyczne użycia psów służbowych.

III/3

Statystyka zdarzeń oraz przedsięwzięć podejmowanych przez policjantów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.

III/4

Informacja o stanie funkcjonowania służby na wodach i terenach przywodnych oraz czynnościach wykonywanych w tym zakresie przez policjantów Komendy Wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

III/5

Informacja o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków NFOŚiGW oraz o osiągniętych efektach
przy wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów KWP/KSP na obszarach wodnych i przywodnych.

III/6

Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

III/7

Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych.

III/8

Zestawienie liczbowe zatrzymanych cudzoziemców nieprzestrzegających ustawy o cudzoziemcach.

III/9

Zestawienie liczbowe nałożonych mandatów karnych i pouczeń.

III/10

Zestawienie liczbowe wniosków o ukaranie do sądów.

III/11

Zestawienie wykonywanych czynności prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji.

III/12

Sprawozdanie o stanie prewencji kryminalnej i zadaniach realizowanych w tym zakresie przez jednostki
organizacyjne Policji.

III/13

Zestawienie statystyczne dotyczące rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz nieletnich.

III/14

Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka.

III/15

Sprawozdanie z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie.

III/16

Sprawozdanie z wykorzystania sprzętu kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii.

IV

Główny Sztab Policji

IV/1

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem negocjacji policyjnych.

IV/2

Tablica statystyczna wykonanych działań minersko-pirotechnicznych.

IV/3

Informacja statystyczna z działalności pododdziału antyterrorystycznego Policji komendy wojewódzkiej
(Stołecznej) Policji.

IV/4

Sprawozdania z zabezpieczenia imprez masowych.

IV/5

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze zgromadzeniami publicznymi oraz innymi formami protestów społecznych.

IV/6

Sprawozdanie roczne z realizacji przygotowań obronnych.

IV/7

Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.

V

Gabinet Komendanta Głównego Policji

V/1

Sprawozdanie z pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej w roku poprzednim oraz plany współpracy na rok bieżący.
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VI

Centralne Biuro Śledcze

VI/1

Efekty pracy dochodzeniowej.

VI/2

Liczba osób podejrzanych i przedstawionych zarzutów z art. 258 k.k oraz z art. 299 k.k.

VI/3

Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i BMK.

VI/4

Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych i alkoholu.

VI/5

Stan postępowań przygotowawczych.

VI/6

Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych.

VI/7

Formy i metody pracy operacyjnej.

VII
VII/1
VIII
VIII/1

Biuro Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie o stanie rozpoznania przestępczości w środowisku policyjnym.
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Sprawozdanie ze stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

IX
IX/1
X
X/1

Poz. 67

Biuro Kontroli
Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
Zestawienie statystyczne z wykonawstwa badań kryminalistycznych w CLK KGP/LK KWP/KSP

XI

Biuro Logistyki Policji

XI/1

Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej.

XI/2

Informacja z działalności remontowej.

XI/3

Wielkość dofinansowania ze środków pozabudżetowych działań Policji w zakresie inwestycji i remontów.

XI/4

Sprawozdanie z gospodarki MPiS jednostki prowadzącej gospodarkę transportową.

XI/5

Wykaz stanów ewidencyjnych sprzętu uzbrojenia.

XI/6-1
XI/6-2

Sprawozdanie o stanie i pracy transportu.

XI/7

Wykaz zbędnego i zużytego sprzętu transportowego.

XI/8

Wykaz wybranych stanów ewidencyjnych uzbrojenia w KSP/KWP.

XI/9

Wykaz stanów posiadania oraz należności w podstawowy sprzęt techniki policyjnej znajdujący się na
wyposażeniu w KGP/KSP/KWP/szkołach policyjnych.

XII

Biuro Wywiadu Kryminalnego

XII/1

Sprawozdanie z pracy komórek organizacyjnych wywiadu w Policji.

XII/2

Zestawienie statystyczne dotyczące zaległości przy wprowadzaniu druków rejestracyjnych do bazy KSIP.

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego, nr tel. kontaktowego)

Razem: KP/PP

Razem: GARNIZON

III.

IV.

Razem: KWP/KSP

Razem: KMP/KPP/KRP

I.

1)

4.

KP/PP w ...............................................................

3) Sekcja dw. z Korupcją

4)

3.

Stan
zatrudnienia

KMP/KPP/KRP w ................................................

1) Sekcja Kryminalna
2) Sekcja dw. z PG

4)

3) Wydział dw.z Korupcją

1) Wydział Kryminalny
2) Wydział dw. z PG

II.

3.

2.

1.

2.

1.

Stan
etatowy

operacyjną

KWP/KSP..............................................................

Komórka organizacyjna /
jednostka Policji, w
których prowadzona jest
praca operacyjna

Lp.

5.

Stan
etatowy
6.

Stan
zatrudnienia

operacyjno-procesową
szeregowi
7.

Korpusy
(wg zatrudnienia)

podoficerowie
8.

aspiranci
9.

oficerowie
10.

średnie
11.

wyższe - OGÓŁEM
12.

13.

magisterskie prawnicze

w tym:

Wykształcenie

14.

magisterskie pozostałe

Liczba policjantów prowadzących pracę
licencjackie i inne
15.

Przeszkolenie w zakresie

16.

operacyjnej

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w których prowadzona jest praca operacyjna

17.

operacyjnodochodzeniowej

r.

18.

inne

31. 12 . 200

19.

bez przeszkolenia

KWP/KSP

do 3 lat
20.

od 3 do 10 lat
21.

Staż służby

22.

od 10 do 15 lat

Formularz I/1

od 15 do 25
23.

24.

powyżej 25

2.

4.

Stan
zatrudnie-nia

Razem: KP/PP

Razem: GARNIZON

IV.

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego, nr tel. kontaktowego)

Razem: KMP/KPP/KRP

II.

Razem: KWP/KSP

X

X

X

X

X

1)

X

4)

KP/PP w ...............................................................

X

X

6.

3) Sekcja dw. z Korupcją

5.

prowadzących
postępowania

w tym:

1) Sekcja Doch.- Śledczy
2) Sekcja dw. z PG

KMP/KPP/KRP w ................................................

3) Wydział dw.z Korupcją

2) Wydział dw. z PG

1) Wydział Doch.- Śledczy

4)

3.

Stan etatowy

KWP/KSP..............................................................

III.

I.

3.

2.

1.

1.

Lp.

Komórka organizacyjna /
jednostka Policji, w których
prowadzone są
postępowania
przygotowawcze

Liczba
policjantów
w
komórkach
org. ds.
nadzoru nad
postępowaniami
szeregowi
7.

Korpusy
(wg zatrudnienia)

podoficerowie
8.

9.

aspiranci

Liczba policjantów w komórkach org.
Policji, w których prowadzone są
postępowania

oficerowie
10.

średnie
11.

wyższe - OGÓŁEM
12.

magisterskie prawnicze
13.

magisterskie ekonomiczne
14.

w tym:

Wykształcenie

magisterskie pozostałe
16.

17.

licencjackie i inne

Przeszkolenie w zakresie

18.

19.

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego)

15.

magisterskie informatyczne

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w których prowadzone są postępowania przygotowawcze

doch-śledczej lub
operac. - dochodz.

r.

inne

31. 12 . 200

20.

bez przeszkolenia

KWP/KSP

do 3 lat
21.

od 3 do 10 lat
22.

Staż służby

23.

od 10 do 15 lat

Formularz I/2

od 15 do 25
24.

25.

powyżej 25

2.

4.

Stan
zatrudnienia
8.

9.

Razem: KMP/KPP/KRP

Razem: KP/PP

Razem: GARNIZON

II.

III.

IV.

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego, nr tel. kontaktowego)

Razem: KWP/KSP

1)

KP/PP w ...............................................................

X

X

X

X

7.

Liczba
policjantów w
komórkach org.
Policji ds.
nadzoru nad
technikami
kryminalistyki

2)

6.

szeregowi

X

podoficerowie

5.

aspiranci

Korpusy
(wg zatrudnienia)

oficerowie

1) Sekcja Doch.-Śledcza

KMP/KPP/KRP w ................................................

1) Wydz. Doch.- Śledczy

2)

3.

Stan etatowy

KWP/KSP..............................................................

I.

3.

2.

1.

1.

Lp.

Komórka organizacyjna /
jednostka Policji, w której
służbę pełnią technicy
kryminalistyki

Liczba policjantów w
komórkach org. Policji,w
których służbę pełnią
technicy kryminalistyki
średnie
10.

wyższe OGÓŁEM
11.

magisterskie
12.

w tym:

Wykształcenie

pozostałe
13.

Przeszkolenie w zakresie

15.

16.

17.

do 3 lat

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego)

14.

techn. krymin.

Stan kadrowy komórek techniki kryminalistycznej.

r.

inne

31. 12 . 200

bez przeszkolenia

KWP/KSP

od 3 do 10 lat
18.

Staż służby

19.

od 10 do 15 lat

Formularz I/3

od 15 do 25
20.

21.

powyżej 25

Komenda Wojewódzka Policji
w ....................
/Komenda Stołeczna Policji/

1.

pomocnik dyżurnego

zastępca dyżurnego

dyżurny

pomocnik dyżurnego

zastępca dyżurnego

dyżurny

pomocnik dyżurnego

zastępca dyżurnego

dyżurny

pomocnik dyżurnego

w tym

pomocnik dyżurnego

zastępca dyżurnego

dyżurny

Razem służba dyżurna

Ogółem:

Komisariat Policji
/Komisariat
Specjalistyczny Policji/

Ogółem:

Komenda Powiatowa
Policji w .........................

Ogółem:

Komenda Miejska Policji
w ..................................

3.

zastępca dyżurnego

dyżurny

Stanowisko

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego, nr tel. kontaktowego)

* Tylko realizowane centralnie (w szkole policyjnej lub Wyższej Szkoły Policji).

5.

4.

3.

2.

2.

1.

Ogółem:

Jednostka Policji

Lp.

4.

Stan etatowy

5.

Stan
zatrudnienia
6.

Wakat

Liczba policjantów służby dyżurnej
średnie
7.

wyższe OGÓŁEM
8.

magisterskie
9.

w tym:
pozostałe
10.

12.

13.

do 1 roku
14.

15.

od 1 do 5 lat

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego)

11.

służby dyżurnej

Przeszkolenie / doskon.*
zawodowe w zakresie

inne

Wykształcenie
brak
przeszkolenia /
doskonalenia

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących służby dyżurnej.

Staż służby

16.

od 5 do 10 lat

r.

od 10 do 15 lat
17.

powyżej 15 lat
18.

do 1 roku
19.

na stanowisku kierowania

20.

od 1 do 5 lat

31. 12 . 200

21.

od 5 do 10 lat

KWP/KSP

22.

od 10 do 15 lat

Formularz I/4

23.

powyżej 15 lat

Formularz I/5

KWP/KSP/Szkoła Policji

31. 12 . 200

r.

Zestawienie popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań
dyscyplinarnych za okres od 1.01.200... r. do 31.12.200…. r.

1.

przewinienia
dyscyplinarne

ogółem

w tym
przełożeni

2.
naruszenia dyscypliny
służbowej
naruszenia dyscypliny
służbowej, wypełniającego
jednocześnie znamiona
przestępstwa
naruszenia dyscypliny
służbowej, wypełniającego
jednocześnie znamiona
wykroczenia
nieprzestrzegania etyki
zawodowej

pozostali

1.

aspiranci

l.p.

oficerowie

tabela nr 1

3.

4.

5.

6.

7.

razem
w tym po alkoholu
2.

odstąpienie od wszczęcia postępowania i
przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej

3.

wszczęte postępowania dyscyplinarne

4.

prawomocnie zakończone postępowania
dyscyplinarne

5.

uniewinnienie

6.

odstąpienie od ukarania

7.

umorzenie

z powodu upływu terminów, o
których mowa w art.135 ust. 4 i
5
z powodu zwolnienia policjanta
ze służby
z innych przyczyn

razem
8.

kary ogółem

nagana
zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca
10.
przebywania
9.

11.

ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby
na zajmowanym stanowisku

12. wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe
13. wydalenie ze służby
14. razem ukaranych policjantów
15.

staż służby
ukaranych

do 3 lat
od 3 do 10 lat
powyżej 10 lat

16. stan zatrudnienia na dzień 31.12.200…. r.
17. wskaźnik % policjantów ukaranych do stanu zatrudnienia
18. wskaźnik % popełnionych przewinień dyscyplinarnych do stanu zatrudnienia

kary
łączone z
obniżeniem
stopnia
8.

KWP/KSP/Szkoła Policji

31. 12 . 200

r.

2.

1.

przestępstwa
wyłudzenie,
z chęci zysku
wykorzystanie
stanowiska
służbowego
rozboje

kradzież,
przywłaszczenie

przyjęcie korzyści

7. pozostałe
razem

pobicia obywateli oraz naruszenie
innych dóbr osobistych

6. zgwałcenia, czyny lubieżne

5.

kierowanie pojazdem
4. mechanicznym w stanie
nietrzeźwości

3. wypadki drogowe

2.

1.

3.

kategorie przestępstw /
zakończone sprawy karne

wydarzenia z użycie
bronią
utrata

liczba policjantów, przeciwko którym
wszczęto postępowania karne w roku
sprawozdawczym

l. p.

liczba policjantów, przeciwko którym
toczą się postępowania karne
wszczęte w latach wcześniejszych
4.

liczba policjantów, przeciwko którym
zakończono postępowania karne w
roku sprawozdawczym
5.

uniewinnienie
6.

umorzenie
7.

umorzenie warunkowe
8.

9.

grzywna samoistna

ograniczenie wolności
10.

11.

pozbawienie wolności z
zawieszeniem wyk. kary

skazano na karę

sposób zakończenia postępowania karnego

12.

pozbawienie wolności

tabela nr 2

ogółem
13.

14.

kara wydalenia ze służby

Zestawienie spraw karnych przeciwko policjantom o czyny wyczerpujące jednocześnie znamiona przewinień dyscyplinarnych za okres
od 1.01.200…. r. do 31.12.200…... r.

Formularz I/6

15.

zwolniono w innym trybie

31. 12 . 200

r.

3.

2.

liczba policjantów, przeciwko którym toczy się lub toczyło
postępowanie karne w danym roku (suma z rubryki [3] i [4]

1.

rubryki ogółem [6] tabela nr 1 )

liczba policjantów ukaranych dyscyplinarnie (pozycja [14] z

razem [8] z rubryki ogółem [13] tabela nr 2)

liczba policjantów skazanych wyrokiem sądu (pozycja

w pozycji razem [8] tabela nr 2)

2.

rodzaj służby

1.

l.p.

liczba

tabela nr 3
służba
kryminalna
3.

służba
prewencyjna
4.

5.

służba
wspomagająca

Zestawienie liczby policjantów poszczególnych rodzajów służb objętych postępowaniem karnym, skazanych
wyrokiem sądu oraz ukaranych dyscyplinarnie w okresie od 1.01.200….. r. do 31.12.200….. r.

KWP/KSP/Szkoła Policji

Formularz I/7

6.

ogółem

kierown.

Rodzaj
służby

prewenc.

KPP:

KRP:

OGÓŁEM

Razem

wspomag.

prewenc.

krymin.

kierown.

Razem

wspomag.

prewenc.

krymin.

Ogółem

ofic.

asp.

podofic.

w tym

Stan etatowy

szer.

Ogółem

Na odwrocie strony wypisz Rozkazy Organizacyjne zmieniające etaty jednostek w okresie sprawozdawczym.

SPAP

OPP + SPPP

Razem

kierown.

Pol. Sądowa - Zarz. Org. KGP

Ośrodek Szkolenia

Specjalistyczne
Komisariaty Policji

PP:

Komisariaty Policji

PP:

wspomag.

krymin.

KMP:

RAZEM:

kierown.

Razem

krymin.
Komenda Wojewódzka
prewenc.
Policji
wspomag.

Jednostka

POLICJANCI

Stan na dzień:

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji w garnizonie, dotyczący policjantów.

KWP/KSP w

Formularz I/8

ofic.

asp.

podofic.

w tym

Stan zatrudnienia

szer.

Wakaty

Przyjęcia

Zwolnienia

bezpłat.

na urlop.

Polic.

krymin.

Razem

wspomag.

prewenc.

krymin.

kier.

SPAP

Liczba osób

w tym
urzędników
Służby
Cywilnej

Stan zatrudnienia

Limit stanowisk KSC dla woj.:

Stan etatowy

W POPRZEDNIM MIESIĄCU

Razem

wspomag.

prewenc.

krymin.

Razem

wspomag.

prewenc.

OGÓŁEM

OPP + SPAP

Ośrodek szkolenia

Specjalistyczne
Komisariaty Policji

Komisariaty Policji

krymin.

Razem

Komendy Powiatowe prewenc.
/ Miejskie / Rejonowe
Policji
wspomag.

Komenda
Wojewódzka Policji

Jednostka

Rodzaj
służby

PRACOWNICY POLICJI

Stan na dzień:

Liczba
wykorzystanych
stanowisk
Wakaty

KORPUS SŁUŻBY

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący pracowników Policji.

KWP/KSP w

Formularz I/9

ogółem

w tym
urzędników
Służby
Cywilnej

Przyjęcia

CYWILNEJ

ogółem

w tym
urzędników
Służby
Cywilnej

Zwolnienia
prac. nieobecni
z przyczyn
usprawiedliwionych

Liczba
stanowisk
według
ewidencji
Liczba osób

Liczba wykorzystanych stanowisk

Stan zatrudnienia
Przyjęcia

Zwolnienia

pozaetatowi

Limit stanowisk bezmnożnikowych dla woj.:

Pracownicy

prac.
nieobecni z
przyczyn
usprawiedliwionych

Razem

ofic.

asp.

w tym
szer.

W poprzednim miesiącu

podofic.

OGÓŁEM

dzielnicowych

wywiadowcza (prewencji)

*patrolowa, patrolowo-interwencyjna i interwencyjna (w sumie).

patrolowointerwencyjna*

Stan etatowy

Województwo

Liczba rewirów

Liczba kierowników rewirów

LICZBA REWIRÓW , KIEROWNIKÓW REWIRÓW, REJONÓW I ZESPOŁÓW DZIELNICOWYCH.

W poprzednim miesiącu

L.p.

Ogółem
ofic.

asp.

podofic.

w tym

Stan zatrudnienia

szer.

Wakaty
ze stanu woj.

do Policji

Przyjęcia
powrót na stan
woj.

z Policji

Zwolnienia

Liczba rejonów
dzielnicowych

patrolowointerwencyjna*

Liczba zespołów / ogniw
dzielnicowych

konwojowo - ochronna

dzielnicowych

wywiadowcza (prewencji)

Stan zatrudnienia

bezpłat.

na urlop.

Polic.

konwojowo - ochronna

ETATY, ZATRUDNIENIE POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ PATROLOWO-INTERWENCYJNĄ, KONWOJOWO - OCHRONNĄ, WYWIADOWCZĄ, DZIELNICOWYCH (bez OPP, SPPP, SPAT)

Komisariaty Policji

KPP/KMP/KRP

KWP

Razem

OGÓŁEM

Dzieln.

Kier. Rewiru

Dzieln.

Jednostka

Komisariaty
Policji

KMP/KPP

Kier. Rewiru

Ogółem

Stan etatowy

ETATY, ZATRUDNIENIE POLICJANTÓW FINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący stanowisk policyjnych finansowanych przez samorządy lokalne, pełniących służbę patrolowo-interwencyjną,
konwojowo - ochronną, wywiadowczą, dzielnicowych oraz liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów dzielnicowych.

Formularz I/10

W

Do
służby

Z innych
woj.

w tym
Związk.
Zawod.

poza Policją poza Policją - kraj
zagranica

stan aktualny

przeniesieni ze
stanu woj.
(z tab I)
powrócili
do służby
(do tab I)
z Policji

Do innych
woj.

Do
innego
woj.
Zgon

Inne

Ogółem:

POLICJANCI SŁUŻBY KANDYDACKIEJ
Wcielono
Przen.
Stan zatrudnienia
Ogółem
w tym:
do służby
podofic.
szer.
zawod.

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego, nr tel. kontaktowego)

Stan etatowy
Ogółem
w tym:
podofic.
szer.
Ogółem

Zwolnienia
Prośba
Dyscywłasna
plinarnie

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego)

Po ukończeniu sł.

W
poprzed.
miesiącu

Aktualnie

Na url. bezpł.

Zwolnienia ze stanu województwa
Zgon
Do Sam. Do dys- Odelego- Razem
bezpłatn.
Lokal.
pozycji
wano
Na urlop.

zwolnieni ze stanu

DYNAMIKA PRZYJĘĆ I ZWOLNIEŃ W KWP
Przyjęcia na stan województwa
Z dyspo- Z oddeleRazem
Z
Z urlopu Przywróce- Z Sam.
nie
Lokal.
zycji
gowania
Policji
bezpłatn.

* Zgodnie z Ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji art. 6e ust. 3 (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zmianami).
** Zgodnie z Ustawą z 6 kwietnia 1990 r. o Policji art. 37a oraz art. 36 ust. 4 (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zmianami)
oraz Rozporządzeniem MSWiA z 06.04.2001 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 36, poz. 418) w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

W DYSPOZYCJI**
art.37a

W DYSPOZYCJI *
art.6e ust.3

miesiącu

POLICJANCI W poprzednim
DYSPOZYCJI

Zatr.w miesiącu
PoprzedObecnim
nym

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący dynamiki przyjęć i zwolnień, policjantów w dyspozycji oraz policjantów służby kandydackiej

Formularz I/11

2.

1.

3.

Liczba
komórek

4.

Stan
etatowy

5.

6.

7.

8.

Stan
Liczba
Stan
Stan etatowy
zatrudnienia komórek
zatrudnienia

REFERAT

9.

Liczba
komórek
10.

Stan
etatowy

OGNIWO

11.

Stan
zatrudnienia
12.

Liczba
komórek

Jednostki

Stan
etatowy

Kolejowe

Stan
Stan
Jednostki Stan etatowy
zatrudnienia
zatrudnienia

Wodne / Rzeczne

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego, nr tel. kontaktowego)

RAZEM

Jednostka
Jednostki

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji jednostek (komórek) specjalistycznych.

Komórki

Stan etatowy

Lotnicze

Jednostki

13.

Stan
etatowy

ZESPÓŁ

Komórki

14.

Stan
etatowy

15.

Stanowisko nie
wyodrębnione
(łączenie problematyk).

Stan
zatrudnienia

16.

17.

18.

Stan
Stan
Stan etatowy
zatrudnienia
zatrudnienia

Stanowisko * ds. PK
wyodrębnione
strukturalnie
Stan
etatowy

Metro

Stan
zatrudnienia

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego)

Stan
zatrudnienia

* - zaznaczenie rubryki samodzielne stanowisko oznacza, iż stanowiska tego nie należy uwzgledniać w funkcjonowaniu innych struktur (samodzielna sekcja,zespół).

RAZEM

KP

KRP

KPP

KMP

KWP/KSP

Liczba jednostek

Jednostka

SEKCJA

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących Profilaktyki (prewencji kryminalnej/problematyki nieletnich i patologii) oraz jednostek (komórek)
specjalistycznych.

Formularz I/12

2.

1.

3.

Stan etatowy

4.

Stan
zatrudnienia
5.

wakat

Liczba stanowisk
kierowniczych
6.

Liczba policjantów faktycznie
kierowanych do służby na
drodze*
7.

8.

Liczba pol. prow. czynności
wyjaśniające
9.

10.

Liczba pol. peł. sł. na drodze i
w biurze**

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego, nr tel. kontaktowego)

11.

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego)

____________________________________________________________________

* dotyczy policjantów służby patrolowej, ogniw pogotowia wypadkowego, ETD i E. Nie uwzględnia się policjantów ujętych w kolumnie nr 10
** liczba policjantów pełniących służbę patrolową i naprzemiennie prowadzących postępowania przygotowawcze lub czynności wyjaśniające

RAZEM

KP

KRP

KPP

KMP

KWP/KSP

Liczba jednostek

Jednostka
organizacyjna

Policjanci Ruchu Drogowego

Liczba pol. prow. post. przyg.

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących Ruchu Drogowego.

Formularz I/13

Liczba zatrudnionych
pracowników cywilnych

KSC

osoby

wykorzystane stanowiska

w tym zatrudnieni w ramach obowiązujących umów z
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego, nr tel. kontaktowego)

OGÓŁEM OSÓB

PRACOWNICY
POSIADAJĄCY ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

świadczeń rentowych

świadczeń emerytalnych

POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO:

pozostali

pracownicy Policji

PRACOWNICY

policjantki

KOBIETY

(stopień, imię, nazwisko sprawdzającego)

Liczba zatrudnionych
(stan na 1-szy dzień m-ca)
Liczba osób przebywających na
zwolnieniach lekarskich
Ilość udzielonych zwolnień
lekarskich
Łączna liczba dni udzielonych
zwolnień lekarskich

I

II

ZWOLNIENIA LEKARSKIE - POLICJANCI
III

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji, w garnizonie, dotyczący zwolnień lekarskich policjantów, kobiet, emerytów, rencistów oraz
pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

INFORMACJA KWARTALNA - Dane na dzień:

Formularz I/14

1.

..

..

..

OGÓŁEM

2.

Lp.

1.

Komórka organizacyjna
w ramach wywiadu
kryminalnego

3.

Ogółem
4.

5.

6.

7.

kierownik ekspert specjalista inne

policjanci - w tym

Stan etatowy

8.

pracownicy
Policji
(w tym KSC)
9.

Ogółem
10.

11.

12.

13.

kierownik ekspert specjalista inne

policjanci - w tym

Stan zatrudnienia

14.

pracownicy
Policji
(w tym KSC)

Stan kadrowy komórek organizacyjnych Policji dotyczących wywiadu kryminalnego w podziale na: rozpoznanie i werbunki, obsługę
informacyjną (KSIP), analizę kryminalną, SMI, analizę strategiczną, ew. inne.

Formularz I/15

1

3

Liczba na początek
okresu
sprawozdawczego

4

Liczba
wszczętych

Wydział dw. z Korupcją

KMP/KPP/KRP w ……………………………………………

Sekcja Kryminalna

Sekcja dw. z PG

Sekcja dw. z Korupcją

3)

2.

1)

2)

3)

Razem: KP/PP

Razem: GARNIZON

III.

IV.

6

7

8

pozytywnie

DEWD - ………../…………

* Jeżeli wpiszemy znak X w rubryce dotyczącej rozpracowania, należy wypełnić kolumny 5-7 (pola obowiązkowe)
) Uwaga! - wypełniają tylko komórki organizacyjne Policji dw. z korupcją

Razem: KWP/KSP

Razem: KMP/KPP/KRP

I.

II.

2)

1)

3.

4)

KP/PP w ……………………………………………………..

Wydział dw. z PG

2)

4)

Wydział Kryminalny

1)

5

przed wszczęciem
postępowania przyg.

KWP/KSP w ………………………………………………….

2

Lp.

1.

Komórka organizacyjna/
jednostka Policji, w której
prowadzona jest praca
operacyjna i operacyjnoprocesowa

w trakcie trwania
postępowania przyg.

9

10

REZULTAT:

11

200

ROZPRACOWANIE*

Liczba zakończonych

ustalono
podejrzanych

w tym:

wszczęto
postępowań
przygotowawczych

ROZPOZNANIE

12

ujawniono straty

A. FORMY PRACY OPERACYJNEJ

tymczasowo
aresztowano

II półrocze

13

odzyskano mienie

I półrocze

14

negatywnie

KWP/KSP

po zakończeniu
postępowania przyg.

15

Liczba na koniec
okresu
sprawozdawczego

r.

Liczba pozytywnie
zrealizowanych
wniosków o:

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EFEKTÓW PRACY OPERACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ POLICJANTÓW SŁUŻBY KRYMINALNEJ

17

18

POUFNE
1/3

zastos.
kontrolowanego
wręczenia … (art.
19a ustawy o
Policji)&

Formularz II/1

POUFNE (po wypełnieniu)
Egz. nr …

zarządz. niejaw.
nadzorowania
wytwarzania …
(art. 19b ustawy o
Policji)

1

Wydział dw. z PG

Wydział dw. z
Korupcją

2)

3)

3)

Razem:
KMP/KPP/KRP

Razem: KP/PP

Razem:
GARNIZON

II.

III.

IV.

DEWD - ………../…………

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

Razem: KWP/KSP

I.

2)

1)

3.

5

6

7

KP/PP w ...........................................................................................

Sekcja dw. z Korupcją

2)

4)

Sekcja Kryminalna

Sekcja dw. z PG

1)

2.

4

pozyskanie

KMP/KPP/KRP w ............................................................................

Wydział Kryminalny

1)

4)

Liczba na początek
okresu
sprawozdawczego

3

zawieszenie
współpracy

8

przekazanie

9

10

Liczba
kontaktów
(np. odbytych
spotkań)

(jednostka org. Policji/nr tel. kontaktowego)

Zmiany w okresie sprawozdawczym
/informator/współpracownik/
tzw. „Ruch w sieci”

wyeliminowanie

KWP/KSP w ..........................................................

2

Lp.

1.

Komórka
organizacyjna/
jednostka Policji,
w której
prowadzona jest
praca operacyjna
i operacyjnoprocesowa
przekwalifikowani
e

11

Liczba
uzyskanych
informacji

13

14

15

pozycja 1

POUFNE
2/3

16

pozycja 2

Kwota wypłat z funduszu
operacyjnego (w zł)

(stopień, imię, nazwisko i podpis przełożonego)

12

w tym:

WSPÓŁPRACOWNIK

potwierdzonych

INFORMATOR

w trakcie weryfikacji

B. WSPÓŁPRACA Z OSOBOWYMI ŹRÓDŁAMI INFORMACJI
Liczba na koniec
okresu
sprawozdawczego

POUFNE (po wypełnieniu)
Egz. nr …

niepotwierdzonych

2

nadzwyczajnych
3

osób poszukiwanych
za zabójstwa

faktyczny:

5

członków
zorganizowanych
grup przestępczych

(jednostka org. Policji/nr tel. kontaktowego)

4

osób podejrzanych
o przestępstwa
rozbójnicze

I półrocze

DEWD - ………../…………

200

r.

6

7

osób zaginionych*

OGÓŁEM

POUFNE
3/3

(stopień, imię, nazwisko i podpis przełożonego)

8

(suma kolumn od 3 do7)

** wyszczególnionych w kolumnach 2-7

osób podejrzanych o
dokonywanie aktów
terroru

(nazwa komórki organizacyjnej Policji)

II półrocze

**Uwaga! Sprawozdanie sporządzają te komórki organizacyjne Policji, w których strukturach umiejscowione są ZPC

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

Liczba zatrzymanych
poszukiwanych
z uwzględnieniem
powodów poszukiwań**
* jeżeli zachodzi podejrzenie ich uprowadzenia

w toku na koniec
okresu
sprawozdawczego

zakończonych
własnych w okresie
sprawozdawczym

wszczętych/przejętych
w okresie
sprawozdawczym

w toku na początek
okresu
sprawozdawczego

1

Liczba poszukiwań:

Stan kadrowy ZPC – etatowy:

KWP/KSP

C. EFEKTY PRACY ZESPOŁU POSZUKIWAŃ CELOWYCH**

POUFNE (po wypełnieniu)
Egz. nr …

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr …

Formularz II/2
SPRAWOZDANIE ZE STANU ZAGROŻENIA ORAZ WYNIKÓW PRACY OPERACYJNEJ W ZAKRESIE
ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI NARKOTYKOWEJ

KWP/KSP

I półrocze

200

II półrocze

r.

A.

Analiza rynku – rodzaje środków odurzających i psychotropowych dostępnych na rynku, źródła zaopatrzenia,
miejsca dystrybucji, nowe zjawiska.

B.

Ilości i rodzaje zabezpieczonych środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów
Lp.

Rodzaj

Ilość

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
„polska heroina”
słoma makowa
konopie indyjskie
marihuana
amfetamina
haszysz
kokaina
ecstasy
LSD
heroina
grzybki
11.
halucynogenne
Inne – wymienić jakie:
12.

Uwagi

4

5

3
3
cm
kg
roślin
g.
g.
g.
g.
szt. tabletek
szt. „listków”
g.
g.

Formy pracy operacyjnej
ROZPRACOWANIA * W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI NARKOTYKOWEJ

pozytywnie

wszczęto
postępowań
przygotowawczych

ustalono
podejrzanych

tymczasowo
aresztowano

3

po zakończeniu
postępowania przyg.

2

rezultat

w trakcie trwania
postępowania przyg.

1

Liczba zakończonych

przed wszczęciem
postępowania przyg.

Zagadnienie objęte formą
pracy operacyjnej

Liczba na
początek
okresu
sprawozdawczego

Liczba wszczętych

w tym:

4

5

6

7

8

9

10

Liczba na koniec okresu
sprawozdawczego

ROZPOZNANIA

negatywnie

C.

Cena „czarnorynkowa”

11

12

Wytwarzanie, przetwarzanie
Przemyt
Wprowadzanie do obrotu
Handel
Posiadanie
Inne – wskazać jakie

*Jeżeli wpiszemy znak X w rubryce dotyczącej rozpracowania, należy wypełnić kolumny 4-6 (pola obowiązkowe)
D.

Liczba zatruć śmiertelnych:

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

DEWD - ……………/…………..

(jednostka org. Policji/nr tel. kontaktowego)

(stopień, imię, nazwisko i podpis
przełożonego)

ZASTRZEŻONE

1/1

Formularz II/3
SPRAWOZDANIE ZE STANU ZAGROŻENIA ORAZ WYNIKÓW PRACY OPERACYJNEJ I DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEJ
W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
KWP/KSP

I półrocze

200

II półrocze

r.

1. Zwalczanie wideopiractwa:
przerwano przestępczą działalność
nielegalnych:
kopierni kaset wideo i płyt z filmami
szt.

na bazarach

innych nośników

wypożyczalni kaset wideo i płyt
hurtowni

straty

pirackich płyt z filmami
punktów sprzedaży kaset i płyt z filmami, w tym:

sprzęt do nagrywania pirackich nośników

w Internecie

(wg pokrzywdzonego)

zatrzymano:

zł

wartość*

Ö wszczęto postępowania przygotowawcze o przestępstwa określone w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
z art. 116
z art. 117
z art. 118

2. Zwalczanie fonopiractwa:
przerwano przestępczą działalność
nielegalnych:
kopierni kaset fonograficznych

szt.

punktów sprzedaży kaset i płyt CD i DVD, w tym:
na bazarach

pirackich nośników optycznych z muzyką

hurtowni kaset i płyt CD i DVD

innych nośników

wypożyczalni płyt CD i DVD
w Internecie

sprzęt do nagrywania pirackich nośników

straty

pirackich płyt CD i DVD

kopierni płyt CD i DVD

(wg pokrzywdzonego)

zatrzymano:

zł

wartość*

Ö wszczęto postępowania przygotowawcze o przestępstwa określone w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
z art. 116
z art. 117
z art. 118

3. Zwalczanie piractwa komputerowego:
przerwano przestępczą działalność
nielegalnych:
kopierni programów użytkowych
kopierni gier komputerowych i TV
szt.

punktów sprzedaży pirackich programów i
gier, w tym:

pirackich konsoli do gier TV

na bazarach

zł

pirackich gier telewizyjnych
sprzęt do nagrywania pirackich nośników

w Internecie
Öujawniono

HDD (dysków komp.)

straty

pirackich nośników optycznych
z programami

(wg pokrzywdzonego)

zatrzymano:

wartość*

przypadków wykorzystania sprzętu komputerowego do prowadzenia przestępczej działalności.

Öwszczęto postępowania przygotowawcze o przestępstwa określone w:
ªUstawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
z art. 116
z art. 117
ªUstawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

1

z art. 118
z art. 278 § 2

z art. 118
z art. 287

4. Zwalczanie przestępczości w zakresie telewizji:
przerwano przestępczą działalność
nielegalnych:
telewizji kablowych

pirackich kart kodowych

szt.
punktów sprzedaży pirackich dekoderów, kart
kodowych – kluczy i filtrów oraz programów
komputerowych pozwalających na kradzież
sygnału TV

zestawów dekoderów

innych elementów elektronicznych
sprzęt do programowania pirackich kart kodowych

straty
(wg pokrzywdzonego)

zatrzymano:

zł

wartość*

Öwszczęto postępowania przygotowawcze o przestępstwa określone w:

ªUstawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji:

1

z art. 116

ªUstawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

z art. 118 .

z art. 52.
z art. 284 w odniesieniu do dekoderów i kart kodowych.

ªUstawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

ª Ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym:
z art. 6
z art. 7.

5. Zwalczanie przestępczości związanej ze znakami towarowymi:
przerwano przestępczą działalność
nielegalnych:
producentów

podrobione towary

hurtowników
sprzedawców, w tym:

sprzęt i maszyny do ich produkcji

wartość*

zatrzymano:

zł

na bazarach
Öwszczęto postępowania przygotowawcze o przestępstwa określone w:
ªUstawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

z art. 306.

ªUstawy – Prawo własności przemysłowej:
z art. 305 ust. 1

z art. 305 ust. 2

ªUstawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

z art. 305 ust. 3

z art. 24.

6. Zwalczanie przestępczości w zakresie wydawnictw książkowych:
przerwano przestępczą działalność
nielegalnych:

zatrzymano:

punktów reprograficznych

pirackie książki (w tym e-booki)

wydawnictw
sprzęt i maszyny do ich produkcji

wartość*

zł

drukarni
Ö wszczęto postępowania przygotowawcze o przestępstwa określone w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
z art. 116
z art. 117
z art. 118

(stopień, imię i nazwisko sporządzającego)

(jednostka org. Policji /nr tel. kontaktowego)

* wartość ustalona w toku postępowania przygotowawczego

(stopień, imię, nazwisko i podpis przełożonego)

Formularz II/4
SPRAWOZDANIE Z ILOŚCI UJAWNIONYCH I ZABEZPIECZONYCH
WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH I TYTONIOWYCH

200

KWP/KSP

r.

(miesiąc)

1. Ilość ujawnionego i zabezpieczonego alkoholu w przeliczeniu na czysty spirytus
oraz jego wartość rynkowa.
Lp.

Marka

Ilość w litrach

Wartość rynkowa w zł

A

B

C

D

2. Liczba ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych – papierosów w sztukach
oraz ich wartość rynkowa.
Lp.

Marka

Ilość w sztukach

Wartość rynkowa w zł

A

B

C

D

3. Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych innych niż wymienione
w pkt 2 (cygara, cygaretki, tytoń do palenia) oraz ich wartość rynkowa.
Lp.

Marka

Rodzaj

Ilość w szt. lub w kg

Wartość rynkowa w zł

A

B

C

D

E

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

(jednostka org. Policji/nr tel. kontaktowego)

(stopień, imię, nazwisko i podpis przełożonego)

polskie

1

4

M*

*M – mężczyzna

3

K*

do 15 lat

5

K
6

M

15 – 18 lat

7

K
8

M

powyżej 18 lat

9

K
10

M
11

K
12

M

do pracy w
prostytucji

I półrocze

13

K

14

M

do pracy
„niewolniczej”, np. w
rolnictwie

r.

15

K

16

M

„eksploatacja
kryminalna”, np.
do przemytu, do
kradzieży, itp.

200

Sposób eksploatacji

II półrocze

Obietnica pracy w prostytucji
Obietnica pracy jako kelnerka, barmanka, tancerka, hostessa
Obietnica pracy jako pomoc domowa

DEWD - ……………/……………….

ABC-

DEF-

Obietnica pracy w rolnictwie/budownictwie
Metoda na „loverboya”
inne

ZASTRZEŻONE
1/5

Sposób rekrutacji1) – należy wpisać odpowiedni symbol literowy oraz liczbę stwierdzonych przypadków z uwzględnieniem płci (np. w kolumnie 9 kobieta C-20)

*K – kobieta

5

4

3

RAZEM

2

1

2

Obywatelstwo

Lp.

Sposób
rekrutacji1)

Tabela nr 1. Liczba ofiar handlu ludźmi zwabionych lub uprowadzonych za granicę Polski
Wiek

A.1. HANDEL LUDŹMI - tabele

KWP/KSP

SPRAWOZDANIE ZE STANU ZAGROŻENIA HANDLEM LUDŹMI, PROSTYTUCJĄ I ROZPOWSZECHNIANIEM TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH

Formularz II/5

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr ……

polskie

1

4

M*

*M – mężczyzna

3

K*

poniżej 18 lat

5

K
7

K
8

M

powyżej 30 lat

9

K
11

K
12

M

pracuje

13

K
14

M

bezrobotny

Zajęcie

15

K
16

M

inne
(podać
rodzaj
zajęcia w
części
opisowej)

17

K
18

M

podstawowe

19

K
20

M

średnie

21

K

22

M

wyższe

Wykształcenie

23

K

inne

24

M

DEWD - ……………/……………….

Uwaga! Należy podać informacje nieuwzględnione w poprzednich sprawozdaniach

realizacji zaleceń, wytycznych).

ZASTRZEŻONE
2/5

ÖUwagi i wnioski (dotyczące m. in. problemów związanych z realizacją zadań służbowych, współpracy z biurami KGP lub komórkami organizacyjnymi KWP,

ÖObserwowane trendy i prognozy.

ÖSposoby przerzutu i kraje docelowe. Skala zjawiska.

10

M

uczy się

ÖMiejsca przetrzymywania osób przed przerzutem do kraju docelowego.

ÖMetody werbowania osób.

6

M

18 – 30 lat

A.2. HANDEL LUDŹMI – część opisowa

*K – kobieta

5

4

3

RAZEM

2

1

2

Obywatelstwo

Lp.

Wiek

Tabela nr 2. Liczba organizatorów handlu ludźmi

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr ……

3

4

do 15 lat
K*
M*

Wiek

5

6

15 – 18 lat
K
M
7

8

powyżej 18 lat
K
M
9

10

do 15 lat
K*
M*
11

12

15 – 18 lat
K
M

Wiek

13

14

powyżej 18 lat
K
M

w agencjach towarzyskich i innych
miejscach**

DEWD - ……………/……………….

Uwaga! Należy podać informacje nieuwzględnione w poprzednich sprawozdaniach

zaleceń, wytycznych).

ZASTRZEŻONE
3/5

ÖUwagi i wnioski (dotyczące m. in. problemów związanych z realizacją zadań służbowych, współpracy z biurami KGP lub komórkami organizacyjnymi KWP, realizacji

ÖMetody nawiązywania kontaktów z małoletnimi.

ÖSposoby dystrybucji materiałów pornograficznych, w tym o charakterze pedofilnym.

ÖRodzaj i liczba zabezpieczonego materiału pornograficznego, w tym o charakterze pedofilnym.

Uwaga! Należy podać informacje nieuwzględnione w poprzednich sprawozdaniach
C. PRODUKCJA MATERIAŁÓW PORNOGRAFICZNYCH I ICH DYSTRYBUCJA – część opisowa

zaleceń, wytycznych).

ÖUwagi i wnioski (dotyczące m. in. problemów związanych z realizacją zadań służbowych, współpracy z biurami KGP lub komórkami organizacyjnymi KWP, realizacji

ÖObserwowane trendy i prognozy.

*K – kobieta
*M – mężczyzna
8 wpisać znak X w odpowiednim miejscu, wskazując zakres przekazywanych informacji
** za inne miejsca należy rozumieć salon masażu, mieszkanie prywatne, hotel, lokal, itd., w których świadczone są usługi seksualne
Liczba agencji towarzyskich działających na terenie garnizonu
, w tym zlikwidowanych w okresie sprawozdawczym
B.2. PROSTYTUCJA – część opisowa
ÖMetody werbowania, zidentyfikowane powody i przyczyny uprawiania prostytucji.

5

4

3

RAZEM

polskie

1

2

2

Obywatelstwo

1

Lp.

„prostytucja przydrożna”

Tabela nr 1. Liczba osób uprawiających prostytucję – podział ze względu na miejsce

B.1. PROSTYTUCJA – tabele

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr ……

art. 204 §
4 k.k.

Uprowadzenie za granicę w celu
uprawiania prostytucji

DEWD - ……………/……………….

Stręczycielstwo
małoletniego

art. 204 §
1 k.k. w
zw. z art.
204 § 3
k.k.

art. 204 §
1 k.k.

art. 253 §
2 k.k.

Nielegalna adopcja

Stręczycielstwo

art. 253 §
1 k.k.

Handel ludźmi

1

(kwalifikacja prawna czynu)

ZAGADNIENIE OBJĘTE PRACĄ
OPERACYJNĄ

2

Liczba na początek
okresu
sprawozdawczego

3

Liczba
wszczętych

4

przed wszczęciem
postępowania przyg.

w tym:

5

w trakcie trwania
postępowania przyg.

6

7

8

rezultat:

Liczba zakończonych

, faktyczny:

wszczęto
postępowań
przyg.

Stan kadrowy komórek zajmujących się problematyką objętą sprawozdaniem – etatowy:

po zakończeniu
postępowania przyg.

ROZPRACOWANIA* W ZAKRESIE HANDLU LUDŹMI, PROSTYTUCJI I PORNOGRAFII

9

ustalono
podejrzanych

ROZPOZNANIA

pozytywnie

10

.

11

ZASTRZEŻONE
4/5

12

Liczba na koniec
okresu
sprawozdawczego

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr ……

tymczasowo
aresztowano

D. FORMY PRACY OPERACYJNEJ**

Prostytucja

negatywnie

Pornografia

Sutenerstwo –

art. 202 §
4a k.k.

art. 202 §
4 k.k.

art. 202 §
3 k.k.

art. 202 §
2 k.k.

art. 200 §
2 k.k.

art. 203
k.k.

Doprowadzanie innej osoby
do uprawiania prostytucji …

Prezentowanie małoletniemu
poniżej lat 15 wykonania
czynności seksualnej …
Prezentowanie treści
pornograficznych
małoletniemu poniżej lat 15
Produkowanie, utrwalanie lub
sprowadzanie,
przechowywanie … treści
pornograficznych …
Utrwalanie treści
pornograficznych z udziałem
małoletniego poniżej lat 15
Sprowadzanie,
przechowywanie lub
posiadanie treści
pornograficznych z udziałem
małoletniego …

art. 204 §
2 k.k. w
zw. z art.
204 § 3
k.k.

art. 204 §
2 k.k.

Sutenerstwo wobec
małoletniego

czerpanie korzyści majątkowych
z uprawiania prostytucji przez
inną osobę

(jednostka org. Policji/nr tel. kontaktowego)

DEWD - ……………/……………….

ZASTRZEŻONE
5/5

(stopień, imię, nazwisko i podpis przełożonego)

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr ……

** w przypadku przekształcenia formy pracy operacyjnej, w sprawozdaniu wykazujemy sprawę tylko raz jako wyższą formę!

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

8Jeżeli wpiszemy znak X w rubryce dotyczącej rozpracowania, należy wypełnić kolumny 4-6 (pola obowiązkowe)

Pornografia

Formularz II/6
SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE UJAWNIONEGO OŚRODKA FAŁSZERSKIEGO PIENIĘDZY
KWP/KSP

200

r.

Dane dotyczące ujawnionego ośrodka fałszerskiego pieniędzy
Data i miejscowość ujawnienia
Rodzaj miejsca

1

ul.
Ustalone adresy funkcjonowania
ośrodka

ul.
ul.

Ustalony okres działania

od

do

Jednostka prowadząca
Sygnatura akt

L. dz.

RSD

Ds.

ID KSIP postępowania/przestępstwa
Data wszczęcia
Data i sposób zakończenia

Dane dotyczące zabezpieczenia falsyfikatów znaków pieniężnych
rodzaj fałszowanych pieniędzy

2

nominał

liczba

3

seria i numer

Dane osobowe podejrzanych
Lp.

imię i nazwisko

PESEL

4

ID KSIP Osoby

kwalifikacja prawna
czynu

zastosowany środek
zapobiegawczy

1
2
3
4
5

Dane użytych do produkcji urządzeń reprograficznych
rodzaj

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

11

marka

typ

(jednostka, komórka org. Policji/
nr tel. kontaktowego)

numer fabryczny

inne dane

(stopień, imię, nazwisko i podpis przełożonego)

Np. prywatne mieszkanie, zakład poligraficzny, itd.
Należy podać oznaczenia waluty ISO, np. PLN, USD, EUR itd.
33
Liczba faktycznie zabezpieczonych w ujawnionym ośrodku fałszerskim falsyfikatów (nie dotyczy liczby wyprodukowanych w nim fałszywych
znaków pieniężnych wg wyjaśnień podejrzanych).
44
W przypadku cudzoziemca podać obywatelstwo.
22

Formularz II/7
SPRAWOZDANIE ZE STANU ZAGROŻENIA OSZUSTWAMI I WYŁUDZENIAMI
PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH

I. KWP/KSP

II.

telefon/fax/e-mail

200

kwartał

r.

III. LICZBA SPRAW ZWIĄZANYCH Z KARTAMI PŁATNICZYMI
Rodzaj przestępstwa/
zdarzenia

Karty kredytowe

A

B

Karty debetowe
(w tym również wydawane przez
sieci sklepowe i stacje paliwowe)
C

Elektroniczne portmonetki
(„e-wallets”)
D

Fałszerstwa kart
skradzione
Karty
zgubione
Transakcje pocztowe
(„mail order”)
Transakcje telefoniczne
(„telephone order”)
Transakcje internetowe
Karty niedoręczone
Wyłudzenia kart na podstawie
wniosków z fałszywymi danymi
Kopiowanie kart
(„skimming”)
Inne
(niewymienione wyżej przestępstwa związane z kartami płatniczymi)

IV. UDZIAŁ GRUP PRZESTĘPCZYCH
Liczba grup przestępczych

Liczba osób wchodzących
w skład grup przestępczych

A

B

w tym osoby:
podejrzane o popełnienie przestępstwa z art. 258 k.k.
C

w tym:
tymczasowo aresztowane
D

V. KRAJE POCHODZENIA PODEJRZANYCH
V.1. EUROPA
ªKRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
Narodowość
A

Liczba mężczyzn
B

Liczba kobiet
C

ªPOZOSTAŁE KRAJE EUROPY
Narodowość
A

Liczba mężczyzn
B

Liczba kobiet
C

Liczba mężczyzn
B

Liczba kobiet
C

V.2. POZA EUROPĄ
Narodowość
A

VI. DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUP PRZESTĘPCZNYCH (wstawić znak X w odpowiedniej kratce)
Przestępczość związana z
wykorzystaniem Internetu
(„cyber crime”)

NIE

NIEZNANA

NIE

NIEZNANA

TAK

NIE

NIEZNANA

TAK

NIE

NIEZNANA

TAK

„Handel ludźmi”
TAK

Przemyt pojazdów
silnikowych

Pozostałe przestępstwa
(jeżeli TAK – to o jakie przestępstwa chodzi)

Przestępczość „narkotykowa”

Pornografia
dziecięca

Nielegalna imigracja
TAK

NIE

NIEZNANA

TAK

NIE

NIEZNANA

NIE

NIEZNANA

TAK

NIE

NIEZNANA

TAK

NIE

NIEZNANA

TAK

NIE

NIEZNANA

„Pranie pieniędzy”

Terroryzm
TAK

Fałszowanie środków
pieniężnych

VII. INNE ISTOTNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZESTĘPSTWAMI Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH (np. opisy do informacji zawartych w tabelach, dodatkowe komentarze etc.)

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

(jednostka org. Policji/nr tel. kontaktowego)

(stopień, imię, nazwisko i podpis
przełożonego)

Formularz II/8
SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH POLICJI PROWADZĄCYCH
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE I EFEKTÓW ICH PRACY PROCESOWEJ
KWP/KSP

I półrocze

II półrocze

200

1. Ograniczenia, trudności wewnętrzne (zależne od Policji) i zewnętrzne (niezależne od Policji) –
zarówno prawne, jak i organizacyjno-techniczne, w procesie karnym.
2. Propozycje koniecznych (oczekiwanych) zmian.
3. Przykłady zastosowanych i zweryfikowanych rozwiązań własnych KWP/KSP/KPP/KMP/KRP/KP/PP.
4.

Liczba, rodzaj i zasadność wystąpień prokuratora w trybie art. 20 § 2 i 326 § 4 k.p.k. oraz
§126 i 140 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1992 r. – Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

(stopień, imię, nazwisko
sporządzającego)

(jednostka org. Policji/nr tel.
kontaktowego)

(stopień, imię, nazwisko i podpis
przełożonego)

r.

Formularz II/9

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI
KWP/KSP

I półrocze

1

Zabójstwo

2

Znalezienie
zwłok

3

Rozbój,
kradzież,
wymuszenie
rozbójnicze

4

Kradzież
z włamaniem

5

Wypadek
komunikacyjny

Dokumenty

Mikroślady

Substancje chemiczne

Biologiczne

Osmologiczne

Traseologiczne

Broni palnej

Przedmioty

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

Katastrofa
(awarie,
wybuchy,
pożary)
Inne
przestępstwo
lub
wykroczenie

6

7

8

RAZEM

Lp.
A

Mechanoskopijne

C

Pozostałe

B

Daktyloskopijne
Linie papilarne

w tym:

zdarzenia
A

II. Liczba oględzin z zabezpieczeniem śladów według ich rodzaju

Z zabezpieczonymi
śladami

Lp.

r.

III. Liczba sporządzonych
notatek pooględzinowych

I. Oględziny

OGÓŁEM

Rodzaj
czynności

200

II półrocze

IV. Pozostałe czynności procesowe
wykonywane z udziałem technika
kryminalistyki (liczba)
B

C

w tym:
liczba utrwalonych
urządzeniami
audiowizualnymi
D

V. Dokumentacja poglądowa (liczba)
Lp.
A

1

Sekcja zwłok

1

2

Przeszukanie,
zatrzymanie
rzeczy

2

3

Eksperyment
procesowy

3

4

Przesłuchanie,
konfrontacja

5

Okazanie

6

Inne czynności
procesowe

(stopień, imię, nazwisko sporządzającego)

Zdjęcia

Szkice

B

C

VI. ZDJĘCIA SYGNALITYCZNE
(liczba sfotografowanych osób)
Barwne

(jednostka org. Policji/nr tel. kontaktowego)

Czarno-białe

Cyfrowe

(stopień, imię, nazwisko i podpis przełożonego)

3
4
5
6
7
8
9
10

Liczba zadań niezrealizowanych

DEWD-z ……………/…………….
ZASTRZEŻONE

2

1

Udział
w
koordynacji
obserwacji

11
12
13
14
15
16
17

Zleceniodawcy zrealizowanych zadań

REALIZACJA ZADAŃ NA OBSERWACJĘ

18
19
20
21
22
23

Stosowane
podrzutki

ŚRODKI WSPARCIA
OBSERWACJI

24
25
26
27
28
29

Ustalone kontakty

200

30

EFEKTY ZREALIZOWANYCH
ZADAŃ

II półrocze

Sprawozdanie dotyczące zadań zrealizowanych przez Wydziały Techniki Operacyjnej w zakresie:

I półrocze

1/2
31

r.

32

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr ……..

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁY TECHNIKI OPERACYJNEJ KWP/KSP

1. OBSERWACJI

KWP/KSP

Liczba zadań zleconych

Formularz II/10

Liczba zadań zrealizowanych
Czynny
Bierny

Liczba zadań zrealizowanych
z plan. zatrzymaniem sprawcy
OGÓŁEM
Brak możliwości
technicznooperacyjnych
Zmiana sytuacji
operacyjnej
Rezygnacja
zleceniodawcy
Zadania oczekujące
lub w toku realizacji
CBŚ KGP
Inne biura KGP
Komórki dw. z
przestęp. kryminalną
KWP/KMP, pozostałe
Komórki dw. z
PG/ekonom.
KWP/KMP, pozostałe
Komórki dw. z
korupcją KWP/KSP
Inne (pozostałe
jednostki lub piony)
Inne jednostki (poza
Policją)
RAZEM
ZPO
RPZ
Podstawka
GPS
GSM
Lokalizacja telefonów
komórkowych figuranta
Doprowadzenie do
bezpośredniego zatrzymania
sprawcy - liczba osób
Osobowe
Adresowe
Samochodowe
Telefoniczne
Dokumentacja (foto, video),
w ilu sprawach

Liczba czynnie przepracowanych
osobogodzin przy realizacji wniosków
Ilość przejechanych kilometrów

2

na rzecz innych uprawnionych
podmiotów

3

Prokurator Generalny

4

Prokurator Okręgowy

5

Sąd Okręgowy

6

OGÓŁEM

7

OGÓŁEM

8

w trybie art. 19 ust. 1

9

zarządzonych przez
KWP/KSP i KGP

10

11

zarządzanych na wniosek lub
przez KWP/KSP

2

1

3

z własnym
zasilaniem
(podrzutki)

4

zasilane
z instalacji
pojazdu

w pojazdach

DEWD-z ……………/…………….
ZASTRZEŻONE

standardowe
(przewodowe)

z własnym
zasilaniem
(podrzutki)

lokalowe
(obiekty stałe)

PP

13

zmiana sytuacji
operacyjnej

oczekujących na realizację
15

Przedłużenia

pierwsze
16

kolejne
17

CBŚ
18

BSW
19

20

Komórki dw. z przestęp.
kryminalną

6

w
pojazdach

PDF

7

nasobne
(korupcyjne)

8

z własnym
zasilaniem
(podrzutki)

9

zasilane
z instalacji
pojazdu

GPS

Komórki dw. z PG/ekonom.
21

Komórki dw. z Korupcją
22

23

Inne podmioty

10

z własnym
zasilaniem
(podrzutki)

11

zasilane
z instalacji
pojazdu

Lokalizator (GSM)

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć techniki specjalnej

lokalowe
(obiekty
stałe)

5

brak możliwości
technicznych
12

14

brak zgody sądu na
kontynuowanie

3. PRZEDSIĘWZIĘĆ TECHNIKI SPECJALNEJ

zarządzanych na wniosek lub
przez KGP

1

Nie zrealizowanych

rezygnacja jednostki

w trybie
art. 19 ust.
3
OGÓŁEM ZAKOŃCZONO
25

Liczba k.o., na podstawie których
wszczęto postępowanie karne
12

Pułapki
i zasadzki
techniczne

24

Liczba k. o., z których materiały
użyto w już toczącym się postęp.
karnym
27

OGÓŁEM
28

29

ERA

13

14

Punkt Zakryty
Przesyłki
Nadzorowany
niejawnie
Zdalnie
nadzorowane

26

PTK

30

31

ORANGE

Liczba obiektów wg rodzajów technik

32

PT

Efekty zakończonych
kontroli operacyjnych

PLUS

Liczba wniosków
zarządzonych wg
podmiotów zlecających

33

PDF

Liczba wniosków zarządzonych

34

PP

Liczba
wniosków
odrzuconych

2/2

35

KKI

Liczba
zarejestrowanych
wniosków i
zarządzeń

36

KPO

2. KONTROLI OPERACYJNEJ

Liczba k. o., na podstawie których
uzyskano efekty operacyjne

ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)
Egz. nr ……..

37

KER

Wywiadowczych
Razem 1-2
Dzielnicowi
OPP
Inni
s. prewencyjna

s. kryminalna
s. wspomagająca
Służby ponadnormatywne

Ruchu drogowego

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

C

D

E

F

G

H

Siły policyjne
W tym
patrol obchód

Liczba
skierowanych
do służby
(w przypadku
policjantów ruchu
drogowego liczba
skierowanych do
służby na
drodze)

I

J

Absencja Wskaźnik
(ogółem) % udziału
w służbie
patrolowej

K

Doskonalenie zawodowe *
L

Ł

Służba dyżurna

Wybrane przyczyny absencji

M

N

O

P

Siły pozapolicyjne
Liczba wykonanych służb przez
siły pozapolicyjne - ogółem
a

Straż miejska/gminna
b

ŻW
c

d

SOK

e

* doskonalenie zawodowe prowadzone w jednostce macierzystej lub nadrzędnej (nie dotyczy szkolenia i doskonalenia organizowanego w szkołach policyjnych)
** delegowanie do służby w innych komórkach w ramach całego garnizonu (KWP/KSP)
• Druk obowiązuje tylko KWP przy przekazywaniu zawartych w nim danych do KGP
• KWP we własnym zakresie i w dowolnej, określonej przez komendanta wojewódzkiego Policji, formie gromadzą potrzebne informacje dla własnych potrzeb i na użytek sporządzenia
informacji do KGP
• Przyjmujemy „rozliczenie ośmiogodzinne” (osiem godzin jako jedna służba), wyliczeń dokonujemy na zasadzie wielokrotności, uwzględniając dni kalendarzowe

B
Patrolowi, patrolowointerwencyjni
i interwencyjni

A
1.

Stan
ewidencyjny

Służba ochronna

Wakaty

Doprowadzenia

Stan
etatowy
Delegowanie do służby w
innych komórkach **

Policjanci

Imprezy masowe

Lp.

Zwolnienia lekarskie

Zestawienie sił komendy wojewódzkiej /Stołecznej/ Policji w ............................skierowanych do służby patrolowej w okresie .............................

Straż Graniczna

Formularz III/1

f

Straż Leśna, Rybacka, itd.

L.p

7

Liczba psów

2

Użyć ogółem
3

Zatrzymanych osób w wyniku tropienia
4

Odnalezionych osób
5

Odnalezionych zwłok
6

7

Doprowadzeń do posesji, mieszkań lub
innych dokładnych wskazań

8

Ilość, tropień podczas których
odnaleziono przedmioty mające
związek z przestępstwem

Rozdzielnik
Egz. Nr 1 - KWP/KSP – laboratorium kryminalistyczne/wydział prewencji
Egz. Zbiorczy - KGP – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne/Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego
____________________________________________
*niepotrzebne skreślić
**konieczność prowadzenia opieki związanej np. z zabiegami leczniczymi stosowanymi przez przewodnika.
***nie wliczamy służby patrolowej pełnionej podczas zabezpieczania imprez masowych

Stopień, imię, nazwisko, nr tel.

Sporządził.......................................................

Do działań antyterrorystycznych

Do wyszukiwania zapachu narkotyków

6

Razem

Ratownictwo wodne i zwłoki

Do wyszukiwania zapachu mat wyb.

5

3

4

Patrolowe

Patrolowo – tropiące

2

Tropiące

1

SPECJALNOŚĆ PSA

1

Ilość tropień - OGÓŁEM
9

Ogółem
10

Wykrytych mat. wubuchowych,
narkotyków, osób
11

Służba patrolowa - ilość dni
12

Zabezpieczenie imprez masowych***
Konwoje i doprowadzenia
14

15

16

17

Liczba dni doskonalenia zawodowego tresura psa.
Zwolnienie
lekarskie

Absencja w służbie z powodu:

18

19

20

21

22

Stopień, imię, nazwisko, nr tel.

Sprawdził:.................................................................................

13

W kagańcu

Użycie psa
jako śbp

Bez kagańca

Wykorzystanie psa do działań
Tropienie śladów
Przeszukania

Przewodnika

UŻYCIA PSÓW SŁUŻBOWYCH NA TERENIE KWP/KSPw............................................................w.................................roku

Psa

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE

Doskonalenie zawodowe (bez psa)

Formularz III/2

Opieka nad psem**

(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej Policji)

Inne czynności służbowe wykonywane
bez psa

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

23

inne

Formularz III/3

Statystyka zdarzeń oraz przedsięwzięć podejmowanych przez policjantów
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych na terenie KWP/KSP w………….
w okresie………………roku

Rodzaj informacji

Lp.

1
1

Zarejestrowane przez
Komisariaty
Inne jednostki obejkolejowe
mujące zasięgiem
Policji
działania obszary
kolejowe
2
3

Ujawniono wykroczeń (ogółem)
W tym:

przeciwko porządkowi na kolei

Liczba wniosków skierowanych do sądów grodzkich
2

3

4

przeciwko mieniu
p-ko bezp. i porządkowi
p-ko obyczajności publicznej
Liczba mandatów karnych (ogółem)
W tym:
p-ko bezp. i porządkowi
p-ko obyczajności publicznej
W tym:

Zastosowano art. 41kw
W tym:

wobec pracowników kolei

Liczba osób doprowadzonych do jednostek policyjnych lub
bezpośrednio przekazanych do innych miejsc

5

W tym:

6

w związku z popełnieniem przestępstwa
w związku z dopuszczeniem się wykroczenia
do wytrzeźwienia
nieletnich do policyjnych izb dziecka i
schronisk
poszukiwanych

Liczba sprawców p-tw zatrzymanych na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu
W tym:
nieletnich
Liczba przypadków korzystania przez pracowników Spółek
grupy PKP z pomocy Policji

7

8

9

W tym:

wezwania do interwencji
Liczba pociągów objętych ochroną
W tym:

pociągi relacji międzynarodowej

Liczba przeprowadzonych kontroli (lustracji) obiektów na obszarach kolejowych w zakresie zabezpieczenia mienia,
trzeźwości itp.
W tym:

10

ustalenia tożsamości osoby

wspólnie z innymi podmiotami ochrony
kolei

Liczba wystąpień do instytucji w związku ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami
W tym:

do Spółek Grupy PKP

Sporządził: ....................................
/stopień, imię i nazwisko, nr tel./

Sprawdził: ....................................
/stopień, imię i nazwisko, nr tel./

Razem
jednostki
Policji
4

Formularz III/4

Część I
Informacja o stanie funkcjonowania służby na wodach i terenach przywodnych oraz
czynnościach wykonywanych w tym zakresie przez policjantów KWP/KSP w ................................
w ............. roku

KOMISARIAT
SPECJALISTYCZNY
POLICJI

1.

WYZNACZENI
SEZONOWA
Z INNYCH
KOMÓRKA
KOMÓRKA
JEDNOSTEK
I
SPECJALISTYSPECJALISTYKOMÓREK
CZNA POLICJI
CZNA POLICJI ORGANIZACYJNYCH
POLICJI

2.

Liczba służb wykonanych na wodach
i terenach przywodnych (ogółem)
Liczba zorganizowanych patroli
rajdujących1
Liczba zorganizowanych patroli
z udziałem innych podmiotów
(ogółem):
w
tym,
z:

Strażą Gminną/Miejską
Państwową Strażą Rybacką
Państwową Inspekcją
Ochrony Środowiska
Strażą Graniczną
Strażą Leśną
Strażą Parkową
Wodnym Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym

1

Zgodnie z § 12 Zarządzenia nr 841 KGP z dnia 26 lipca 2004 r.

3.

4.

5.

RAZEM

6.

Część II
LP.
1.
2.

3.
4.

KATEGORIA
1.
Przeprowadzono interwencji na wodach
i terenach przywodnych
W tym interwencji w związku
z naruszeniem przepisów chroniących
środowisko naturalne (ogółem)
Zatrzymano na gorącym uczynku sprawców
przestępstw (ogółem)
W tym: Z ustawy o rybactwie śródlądowym

5.

Z ustawy o ochronie środowiska

6.

Z ustawy o ochronie przyrody

7.

Gatunków chronionych CITES

8.

Ujawniono sprawców wykroczeń (ogółem):

9.

W tym:

POLICJANCI JEDNOSTEK
INNI POLICJANCI
I KOMÓREK SPECJALISTYCZNYCH2
2.
3.

Z ustawy o rybactwie śródlądowym

10.
11.

Z ustawy o ochronie środowiska
Z ustawy o ochronie przyrody

12.

Z ustawy o żegludze śródlądowej

13.

Art. 55 KW

14. Sporządzono wniosków o ukaranie do Sądów
15. Nałożono mandatów karnych
16. Pouczono
17. Skierowano wystąpień
18. Przeprowadzono kontroli:
20.
21.
22.
23.
24.
9.
10.
11.

W tym:

miejsc wypoczynku dzieci
i młodzieży
miejsc objętych zakazem kąpieli
jednostek pływających
rybaków
wędkarzy
Odnaleziony sprzęt kłusowniczy
Ujawniono skażeń i zanieczyszczeń wody oraz
nielegalnych wysypisk
Udział w akcjach ratowniczych
i poszukiwawczych

Sporządził: ...........................................
/stopień, imię, nazwisko, nr tel./

2

Zgodnie z zarządzeniem 841 KGP z dnia 26 lipca 2004 r.

Sprawdził: .............................................
/stopień, imię, nazwisko, nr tel./

Formularz III/5

Informacja
o wykorzystaniu sprzętu zakupionego ze środków NFOŚiGW oraz o osiągniętych efektach przy
wykorzystaniu tego sprzętu przez policjantów
KWP/KSP w……………w okresie…………………… roku
na obszarach wodnych i przywodnych

Lp.

Kategoria

Razem

1.

Ujawniono przestępstw na wodach i terenach przywodnych

2.

Ujawniono wykroczeń na wodach i terenach przywodnych

3.

Udział w akcjach ratowniczych

4.

Liczba samochodów terenowych będących na wyposażeniu Policji

5.

Liczba jednostek pływających będących na wyposażeniu Policji

6.

Liczba służb wykonanych na wodach i terenach przywodnych (ogółem):

7.

jednostek pływających
w tym z wykorzystaniem

8.
9.

samochodów terenowych
Liczba zorganizowanych patroli rajdujących1 (ogółem):

10.

jednostek pływających
w tym z wykorzystaniem

11.

samochodów terenowych

12. Liczba zorganizowanych patroli z udziałem innych podmiotów (ogółem):
13.

ze Strażą Gminną/Miejską

14.

z Państwową Strażą Rybacką

15.

z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska

16. w tym:

ze Strażą Graniczną

17.

ze Strażą Leśną

18.

ze Strażą Parkową

19.

z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Sporządził: ...........................................

Sprawdził: .............................................

/stopień, imię, nazwisko, nr tel./

1

Zgodnie z § 12 Zarządzenia nr 841 KGP z dnia 26 lipca 2004 r.

/stopień, imię, nazwisko, nr tel./

OGÓŁEM
1=2+3+4+
5+6+13
1

(stopień, imię i nazwisko nr tel .)

5

6

6=7+10

ogółem

7

7=8+9

razem

8

M

9

K

M

11

10=11+12

10

razem

doprowadzeni w celu wytrzeźwienia
dorośli
nieletni

12

K

(stopień, imię i nazwisko, nr tel. kierownika komórki )

zatwierdził:.....................................................................

4

2

3

cyjne

prokuratora

manie

przestępstwa

polecenie

zatrzyprewen-

wykroczenia

popełnienie

13

cudzoziemcy
w celu
wydalenia

Załącznik nr ..........................

umieszczeni w pomieszczeniach dla zatrzymanych w tym:
na
sądu lub

o popełnienie

podejrzewani

za

ZESTAWIENIE LICZBOWE OSÓB UMIESZCZONYCH W POLICYJNYCH POMIESZCZENIACH
DLA OSÓB ZATRZYMANYCH
W ...................................................... ROKU.

sporządził : .......................................................................

M - mężczyzna
K - kobieta

OGÓŁEM

Komisariaty Policji
KPP/KMP/KRP
Komenda Wojewódzka Policji

JEDNOSTKA

(pieczęć jednostki Policji)

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

Formularz III/6

komórki konwojowe
inne służby

POSZCZEGÓLNE SŁUŻBY

1

suma pozycji
2+3+ 4+ 5

ogółem

2

(stopień, imię i nazwisko nr tel.)

3

4

5

6

8

liczba
wykonanych
konwojów

9

liczba
policjantów
biorących
udział w
konwojach
10

liczba
przepracowanych godzin
podczas realizacji
zadań
konwojowych

(stopień, imię i nazwisko, nr tel. kierownika komórki )

11

liczba
przejechanych
kilometrów
podczas realizacji
zadań
konwojowych

zatwierdził: ...........................................................................

7

liczba osób, które były konwojowane,
liczba
pozbawionych wolności
zarządzeń
na zarządzenie
niewykonanych
zależne niezależne
sądu
prokuratora
doronieletdoronielet- od Policji od Policji
słych
nich
słych
nich

sporządził : .....................................................

OGÓŁEM

Załącznik nr ..........................

ZESTAWIENIE LICZBOWE OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI KONWOJOWANYCH Z JEDNOSTEK PENITENCJARNYCH,
SCHRONISK DLA NIELETNICH I ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH
W ..................................................... ROKU.

(pieczęć jednostki Policji)

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

Formularz III/7

OBYWATELSTWO

(pieczęć jednostki policji)

2
3
4
5

sporządził: ..................................................
(stopień imię i nazwisko nr tel.)

1
6
7

PRZYCZYNA ZATRZYMANIA CUDZOZIEMCA

W ....................................................ROKU.

8
9
11
12
13
14
15

sprawdził i zatwierdził..............................................

10

umieszczono

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Załącznik nr .........................

ZESTAWIENIE LICZBOWE ZATRZYMANYCH CUDZOZIEMCÓW NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH USTAWY O CUDZOZIEMCACH

osób nieporządanych

i porządku publicznego

z porozumienia

Formularz III/8
...............................................

liczba zatrzymanych cudzoziemców

przebywał w Polsce
bez zezwolnienia
wykonywał nielegalnie
pracę
brak środków finansowych
do pokrycia kosztów
pobytu
wcześniej został
umieszczony w wykazie

pobyt stanowiłby zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa

nielegalnie przekroczył
granicę Polski
nie wykonał nakazu
opuszczenia Polski
nie wywiązał się ze
zobowiązań podatkowych
zakończył odbywanie kary
pozbawienia wolności
zobowiązanie do
opuszczenia Polski
przekazanie S. G. w ramach
współpracy wynikającej

doprowadzono do przejścia
granicznego w celu wydalenia
w areszcie
w celu wydalenia
w strzeżonym ośrodku
dla cudzoziemców

16

13+14+15

RAZEM

16=11+12+

Formularz III/9

4

19

ochronie zwierząt

rybactwie śródlądowym

pisom

o:

25

stopień, imię i nazwisko, nr telefonu

26

24

art. 45

23

22

21

ogółem
art. 43¹ ust. 1

sporządził ................................ .......................

innym przepisom

wychowaniu w trzeźwości ...

przepisom ustawy o

ochronie przyrody

prze-

20

18

w tym

art. 145 kw

16

art. 124 kw

art. 143 kw

15

art. 119 kw

14

13

17

w tym

12

art. 141 kw

urządzeniom użytku publicznego

mieniu

ogółem

w tym

art. 140 kw

11

pieszych

ogółem

9

10

kierujących pojazdami

obyczajności publicznej

w tym na

7

8

bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach

6

5

bezpieczeństwa osób i mienia (bez art. 82 kw)
w tym:
art. 77 kw

art. 51§ 2 kw

3

2

w tym kredytowane

porządkowi i spokojowi pub. (bez wykroczeń z art. 55 kw)
art. 51§ 1 kw
w tym:

1

postępowania mandatowego

formy i podmioty

Ogółem za wszystkie wykroczenia

wykroczeń

Stempel jednostki

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

za wykroczenia przeciwko

dzielnicowych
2.

ogółem
1.

mandatów karnych

liczba nałożonych

6.

służb

innych

stopień, imię i nazwisko, nr telefonu

7.

OPP

sprawdził: .....................................................

5.

4.

3.

służby

innych
prewencyjnej

drogowego

ruchu

interwencyjnych

patrolowo-

patrolowych i

policjantów

liczba mandatów karnych nałożonych przez

ZA OKRES OD................DO.........................ROKU.

ZESTAWIENIE LICZBOWE NAŁOŻONYCH MANDATÓW KARNYCH I POUCZEŃ

liczba

8.

( art. 41 kw.)

pozakarnego

ków oddziaływania

nych środ-

zastosowa-

postępowania wnioskowego

Formy i podmioty

Formularz III/10

E

mieniu

29.

tym

W o broni,amunicji

O innym przepisom

K

28.

31.

art. 51 ust. 3

liczba

w trybie
art. 58 k.p.w.
2

i przyspiesz.
1.

do sądów

w trybie
zwyczajnym

skierowanych

skier.do sądu

stopień,imię i nazwisko,nr telefonu

wniosków
o ukaranie

liczba

3

do sądów

skierowanych

dot. czynów
karalnych

wniosków

liczba

4

ogółem

5

art.41kw

wie

na podstanie-

z powodu

7

wych

nico-

8

interwencyjnych

patrolowo-

patrolowych

9

drogowego

ruchu

10

wencyjnej

pre-

służby

innych

policjantów

liczba wniosków sporządzonych przez:
dziel-

11

służb

innych

stopień,imię i nazwisko,nr telefonu

Sprawdził:.....................................................................

6

wykrycia

w tym:

składano wniosków o ukaranie

liczba spraw, w których nie

ZA OKRES OD..........................DO.........................ROKU

ZESTAWIENIE LICZBOWE WNIOSKÓW O UKARANIE DO SĄDÓW

wniosków
o ukaranie

Sporządził :..............................................................

32.

30.

art. 51 ust. 2

art. 51 ust. 1

27.

w

tym art. 45

ogółem

25.

26.

24.

w

art. 124 kw

tym

22.

23.

ogółem

art. 119 § 1 i 2 kw

w

ogółem

21.

20.

rybactwie sródlądowym

osobie - art. 105 kw

19.

ochronie zwierząt

18.

17.

16.

15.

E wości...
C przepisom ustawy
I

P
R przepisom ustawy o
Z wychowaniu w trzeź-

A

I

N

przepisom o:

tym: art. 145 kw
ochronie przyrody

C

13.

14.

12.

11.

10.

w art. 140 kw
tym: art. 141 kw

ogółem:
w art. 143 kw

Z

8.
9.

ogółem:

R urządzeniom użytku
O publicznemu

K

W obyczajności
Y publicznej

tym: popełnionych przez pieszych
nietrzeźwych pieszych

art. 87§ 2 kw

w

Z i porządkowi
A ruchu na drogach

7.

art. 87§ 1 kw

bezpieczeństwu

6.

ogółem:

O

5.

ogółem:
w tym: art. 77 kw

4.

3.

2.

1.

E bezpieczeństwu osób i
G mienia bez art. 82 kw

Ogółem za wszystkie wykroczenia
Z porządkowi i spokojowi ogółem:
w
art. 51§ 1 kw
publicznemu
tym: art. 51§ 2 kw
T

wykroczenia

Nazwa

Stempel jednostki

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

12

OPP

Formularz III/11

12.

21.
22.
23.

samorządem lokalnym

powiadomień skier. do podmiotów ds. uzależnień**
przypadków zatrzymania poszukiwanych pojazdów

tym: z tego za kierowanie po użyciu alkoholu

**powiadomień ws. uzależnień od alkoholu

stopień,imię i nazwisko,nr telefonu

sporządził....................................

30.
31.

29.

28.

praw jazdy

zatrzymanych uprawnień do kierowania ogółem

w

27.

26.

25.

rowerów i motorowerów
w tym:
zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

pojazdów samochodowych

20.

spotkań ze społeczeństwem, w tym:

24.

19.

sporządzonych meldunków do SMI

17.
18.

organów wojskowych
dla: jednostek Policji

udzielonych asyst lub pomocy*

16.

15.

14.

13.

11.

zakładów karnych

inne

prokuratury
nane komorników sądowych

ko-

ogółem:
wy- sądu

10.

7.

sądu

zabezpieczonych miejsc zdarzeń (włamanie, wypadek drogowy
* pomoc dla organów egzekucyjnych

liczba

(zlecone)

ustalenia

wywiady,

9.

prokuratury

do:

8.

placówek służby zdrowia

do:

6.

izby wytrzeźwień

wienia

5.

osób

miejsca zamieszkania

wytrzeż-

wadzenia

4.

jednostek Policji

mieszkaniu (domowe)

2.
3.

miejscach publicznych

w celu

z tego w:

ogółem:

dopro-

interwencje

Liczba osób wylegitymowanych (zarejestrowanych w policyjnych systemach infor.)

( suma kol. 2 -7 )
1.

przez wszystkich

działalności prewencyjnej
1.

liczba czynności
przeprowadzonych
funkcjonariuszy

podmioty realizujące

2.

cowych

dzielni-

4.

drogowego

policjantów
ruchu
prewencyjnej
5.

służby

innych

stopień,imięi nazwisko,nr telefonu

Sprawdził.............................................

interwen.
3.

patrolowo -

patrolowych

6.

służb

innych

z tego przeprowadzonych przez policjantów

ZESTAWIENIE WYKONANYCH CZYNNOŚCI PREWENCYJNYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI
ZA OKRES OD......................DO.............................ROKU

zagadnienia

Stempel jednostki

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

7.

OPP

Formularz III/12
............................................................
(KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI)

SPRAWOZDANIE
O STANIE PREWENCJI KRYMINALNEJ
I ZADANIACH REALIZOWANYCH W TYM ZAKRESIE PRZEZ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLICJI
w ...................... roku.

I.

ZJAWISKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ
1. Informacja w formie opisowej, obejmująca analizę zjawisk, podejmowane
działania

profilaktyczne

oraz

ewentualne

wnioski,

ze

szczególnym

uwzględnieniem udziału nieletnich w poniższych zjawiskach patologicznych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

alkoholizm,
narkomania,
prostytucja i wykorzystywanie seksualne małoletnich,
przemoc w rodzinie,
subkultury,
sekty i nowe ruchy religijne,
inne formy patologii.

2. Charakterystyka przestępczości nieletnich (z uwzględnieniem przemocy
szkolnej) i funkcjonowanie Policyjnych Izb Dziecka.
Formularze nr:
- III/13
- III/14

II.

PREWENCJA KRYMINALNA

1. Współpraca z organami administracji terenowej:
- tematyka programów przyjętych uchwałami właściwych Rad Samorządowych,
- tematyka porozumień zawartych z organami administracji terenowej oraz innymi
podmiotami.
Tabela nr 1
2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych.
3. Realizacja programów prewencyjnych inicjowanych przez KGP:
-

„Otwarte jednostki Policji – miernik jakości obsługi interesantów” (tworzenie punktów
recepcyjnych w jednostkach Policji) – Tabela nr 2,
„Policyjny Program Wspomagania Ofiar Przestępstw”.

Tabela nr 1 - LOKALNE STRATEGIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI PODPISANE PRZEZ
KOMENDANTÓW JEDNOSTEK (DANE LICZBOWE)

LICZBA PRZYJĘTYCH PROGRAMÓW I PODPISANYCH POROZUMIEŃ
W BIEŻĄCYM ROKU

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
I POROZUMIEŃ W BIEŻĄCYM ROKU
(W TYS. ZŁ)

JEDNOSTKA
ADMINISTRACJA
RZĄDOWA

ADMINISTRACJA
SAMORZĄDOWA

UTWORZONE
POWIATOWE
KOMISJE
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

(art. 38a)

PRZYJĘTE
POWIATOWE
PROGRAMY
BEZPIECZEŃSTWA

INNE
POROZUMIENIA

ADMINISTRACJA

POLICJA

INNE

RAZEM

KWP
KPP
KMP
KP
RAZEM

Tabela nr 2 - UTWORZONE PUNKTY RECEPCYJNE
LICZBA JEDNOSTEK,
W KTÓRYCH
UTWORZONO PUNKTY
RECEPCYJNE
KWP
/KSP
KPP
KMP
KPP

RAZEM

LICZBA JEDNOSTEK,
W KTÓRYCH UTWORZONO
PUNKTY RECEPCYJNE
W BIEŻĄCYM ROKU

OBSŁUGA INTERESANTÓW

POLICJANT

PRACOWNIK
POLICJI

Formularz III/13
.....................................................
(stempel jednostki)
Zestawienie statystyczne
dotyczące rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji
na rzecz nieletnich w okresie od .................. do ...................

Wyszczególnienie

Ujawnieni nieletni:

Z tego:

zagrożeni demoralizacją

1.
2.

sprawcy czynów karalnych

3.
4.

Sądów rodzinnych

5.

Szkół i innych placówek oświaty i wychowania

6.

Służby zdrowia i opieki społecznej

7.

Poradni wszelkich typów

8.

Organizacji społecznych i młodzieżowych

9.

Samorządów lokalnych

10.

Innych instytucji i organizacji

11.

pod wpływem narkotyków

12.

pod wpływem alkoholu

13.

członkowie subkultur młodzieżowych

14.

uciekinierzy z:

domów rodzinnych

15.

placówek opiekuńczo – wychowawczych

16.

ośrodków szkolno – wychowawczych

17.

schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych

18.

prostytuujący się:

Rozmowy profilaktyczno –
ostrzegawcze:
Spotkania z młodzieżą
Spotkania z rodzicami
Spotkania z pedagogami
...................................................
(zatwierdził)

Ogółem:

Ogółem: (suma poz. 5-11)

Z tego do:

Wnioski, zawiadomienia,
interwencje skierowane do
instytucji i organizacji

Liczba prowadzonych kart nieletniego
(stan na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego)

lp.

dziewczęta
chłopcy
z nieletnimi
z rodzicami / opiekunami prawnymi

liczba

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

......................................................................
(stopień imię i nazwisko sporządzającego)

3

(zatwierdził)

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

2

O G Ó Ł E M

1

13 - 14

4

15 - 16

5

do 17
lat
6

OGÓŁEM z art. 40 § 1 upn
7

SAMOWOLNY POBYT
POZA PLACÓWKĄ
MINISTERSTWA
SPRAWIEDLIWOŚCI
(art. 40 § 7 upn)

8

13 – 15

POPEŁNIENIE
CZYNU
KARALNEGO
(art. 40 § 1 upn)

9

10

11

12

PO RAZ PIERWSZY

13

(stopień, imię i nazwisko sporządzającego)

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

16 - 18

Z TEGO:

CHŁOPCY

UMIESZCZENI W PID ZE WZGLĘDU NA:

19 – 21

UMIESZCZENI
W PID:

PO RAZ KOLEJNY

LICZBA NIELETNICH
PRZEBYWAJĄCYCH
W PID

DZIEWCZĘTA

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE

OGÓŁEM z art. 40 § 7 upn

NIELETNICH PRZEBYWAJĄCYCH W POLICYJNEJ IZBIE DZIECKA W .........................
W OKRESIE OD ..................................... DO ...................................... ROKU.
LICZBA PISEMNYCH
WNIOSKÓW
I INTERWENCJI
SKIEROWANYCH DO:

14

SĄDU RODZINNEGO

(stempel jednostki)

15

PLACÓWEK
I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH

Formularz III/14
........................................................

16

JEDNOSTEK POLICJI

Formularz III/15
SPRAWOZDANIE
z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie
w okresie od .............................. do ............................
1. Liczba przeprowadzonych interwencji domowych /ogółem/ w tym: dotyczących przemocy w rodzinie /procedura NK/ –
2. Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie:
miejsce interwencji – miasto –
wieś –
3. Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej ogółem –
w tym:
kobiety –
mężczyźni –
małoletni do ukończenia lat 13 –
małoletni od 13 do 18 lat –
4. Liczba sprawców przemocy domowej ogółem –
w tym:
kobiety –
mężczyźni –
nieletni –
5. Liczba sprawców przemocy domowej zatrzymanych ogółem –
w tym:
kobiety –
mężczyźni –
nieletni –
6. Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu ogółem –
kobiety –
mężczyźni nieletni –
w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień –
kobiety –
mężczyźni –
nieletni –
przewiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia –
kobiety –
mężczyźni –
nieletni –
7. Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej –
pokrzywdzony/a/ –
sprawca –
8. Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby spokrewnionej –
9. Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących przemocy domowej, w których była prowadzona procedura
„Niebieskich Kart”
wszczętych
z art. 207 k.k.

znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub
przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo
nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej
stan psychiczny lub fizyczny

10. Liczba informacji przesłanych do:
• ośrodków pomocy społecznej • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –
• placówek służby zdrowia • placówek szkolno-wychowawczych • organizacji pozarządowych • innych –
RAZEM –

stwierdzonych

zakończonych

Formularz III/16

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii KWP (KSP)
w .............................. za rok ............

L.p.

Wyniki pracy
ETDiE1

Liczba
wykonanych
badań przez
ETDiE1

W tym za
pomocą
urządzeń
NFOŚiGW2

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Analizator spalin
Dymomierz
Sonometr
Opóźnieniomierz

Liczba
ujawnionych
przez ETDiE1
pojazdów
niesprawnych
5

Razem

1 – Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii
2 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W tym za
pomocą
urządzeń
NFOŚiGW2

Uwagi

6

7

Formularz IV/1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM NEGOCJACJI POLICYJNYCH

Komenda Wojewódzka (Stołeczna) Policji w ......................
w okresie ..........................

L.p.
1.

2.

3.

Rodzaj informacji
Liczba
Uwagi
Zgłoszone zdarzenia związane z:
1) wzięciem i przetrzymywaniem zakładników
2) zapowiedzią popełnienia samobójstwa
3) groźbą użycia broni, niebezpiecznego narzędzia lub
materiału
Ogółem:
Prowadzone negocjacje policyjne∗ w sytuacjach związanych z:
1) wzięciem i przetrzymywanie zakładników
2) zapowiedzią popełnienia samobójstwa
3) groźbą użycia broni, niebezpiecznego narzędzia lub
materiału
Ogółem:
Zdarzenia, do których został wyznaczony zespół negocjacyjny,
a negocjacje nie zostały podjęte. Informacja dotyczy zdarzeń związanych z:
1) wzięciem i przetrzymywanie zakładników
2) zapowiedzią popełnienia samobójstwa
3) groźbą użycia broni, niebezpiecznego narzędzia lub
materiału
Ogółem:

*) w załączeniu kopie sprawozdań z podjętych negocjacji – wzór sprawozdania zał. nr 2 zarządzenia
nr 4/2002 w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych

LICZBA DZIAŁAŃ:
Wykonanych przez:
Komórki M-P - ........
NGRM-P - ........

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW:
UW, MW, ŁW - urządzenie, materiał, ładunek wybuchowy
MS - Ministerstwo Sprawiedliwości

OGÓŁEM

Formularz IV/2

L.P.

JEDNOSTKA POLICJI
LICZBA OGÓLNA ZGŁOSZEŃ
INFORMACJE POTWIERDZONE
LICZBA WYBUCHÓW ŁW, UW
ILOŚĆ NEUTRALIZACJI ŁW, UW
SAMODZIAŁOWE UW
ATRAPY UW
ŁW POCHODZENIA WOJSKOWEGO
ŁW POCHODZENIA GÓRNICZEGO
WYROBY PIROTECHNICZNE
ŁW NIEZNANEJ KONSTRUKCJI

NASTĘPSTWA
ZAMACHU

OFIARY ŚMIERTELNE

RANNI
PLACÓWKI NAUKOWE I OŚWIATOWE
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA

MIEJSCA I OBIEKTY ZAGROŻONE

(w kolumnach pustych wpisać miejsca i obiekty niewymienione)

OBIEKTY MS
OBIEKTY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
SAMORZĄDOWEJ
OBIEKTY WAŻNE DLA
FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA
MIENIE PRYWATNE
MIEJSCA IMPREZ KULTURALNYCH
I MASOWYCH
OBIEKTY I MIEJSCA KULTU
RELIGIJNEGO
PRZEDSTAWICIELSTWA
DYPLOMATYCZNE
MIEJSCA HISTORYCZNE I PAMIĘCI
NARODOWEJ
OBIEKTY KOMUNIKACYJNE
I ŁĄCZNOŚCI

PRZESZUKANIE PREWENCYJNE

NISZCZENIE MW I UW NA ZLECENIE INNYCH INSTYTUCJI

Formularz IV/3
INFORMACJA STATYSTYCZNA Z DZIAŁALNOŚCI PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ (STOŁECZNEJ) POLICJI W………………… W OKRESIE ……………………

Rodzaj wykonywanych zadań
1
DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE
ogółem
podejmowane w związku z próbą lub czynem
o charakterze terrorystycznym, w tym:
- zaistniałe w czasie ochrony VIP,
- działania pod wodą podejmowane w związku z próbą lub czynom
charakterze terrorystycznym
prewencyjne związane z zagrożeniem terrorystycznym, w tym:
- ochrona VIP,
- działania pod wodą prewencyjne związane z zagrożeniem
terrorystycznym
liczba zabezpieczonych przedmiotów
liczba zabezpieczonych osób uzbrojonych
ogólna liczba zatrzymanych osób, w tym uzbrojonych
ZATRZYMYWANIE NIEBEZPIECZNYCH PRZESTĘPCÓW
ogółem
akcje , w tym zasadzki
liczba zabezpieczonych przedmiotów
liczba zatrzymanych osób uzbrojonych
ogólna liczba zatrzymanych osób, w tym uzbrojonych
DZIAŁANIA POSZUKIWAWCZE POD WODĄ
ogółem
odnaleziono zwłok
odnaleziono pojazdów
odnaleziono sztuk broni
odnaleziono innych przedmiotów
DZIAŁANIA PIROTECHNICZNE
ogółem
podjęte w związku z próbą lub czynem o charakterze terrorystycznym
prewencyjne przed aktem terrorystycznym
z powodu anonimowych informacji o wybuchu
z innych powodów
odnaleziono urządzeń wybuchowych , w tym atrap
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
ogółem
konwoje i rozprawy sądowe
zabezpieczenie imprez sportowych
służby prewencyjne
inne działania

Liczba
2

Uwagi
3

Formularz IV/4

SPRAWOZDANIE Z ZABEZPIECZENIA IMPREZ MASOWYCH
Część I. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniami imprez sportowych
Jednostka generująca statystykę:
Data generowania statystyki:
Data statystyki:

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

od: ...................................... do: ..... ...............................

1. Liczba zabezp. imprez sportowych:
2. Liczba chuligańskich ekscesów:
2a) przed imprezami:
2c) po zakończeniu:

2b) w trakcie:
2d) na trasie przejazdu:

3. Liczba osób, które odniosły
obrażenia:

4. Liczba policjantów, którzy odnieśli
obrażenia:

5. Straty w mieniu (wartościowo):

6. Straty w mieniu Policji (wartościowo):

7. Liczba osób zatrzymanych:

7a) w tym nieletnich:

8. Liczba osób zatrzymanych
do wytrzeźwienia:
9. Liczba spraw skierowanych
do sądów za wykroczenia:

10. Liczba nałożonych mandatów
karnych:

11. Liczba spraw skierowanych do sądów
za przestępstwa:

11a) Liczba wniosków do sądów dla nieletnich:

12. Liczba zaangażowanych
policjantów (ogółem):
12a) w zabezp. meczy piłkarskich:

12b) w patrolach zabezpieczających przejazdy
uczestników:
- transportem samochodowym
- transportem kolejowym

12c) liczba wykonanych patroli
zabezpieczających przejazdy
uczestników:
- transportem samochodowym
- transportem kolejowym

12d) liczba wykonanych patroli
zabezpieczających przejazdy
uczestników wspólnie z SOK:

13. Liczba zbiorowych naruszeń
prawa (ogółem):

13a) w tym na meczach piłkarskich:

14. Szacunkowe koszty poniesione
na zabezp. imprez sportowych
- ogółem (wartościowo):
14a) w tym na meczach piłkarskich:

14b) wykonywanie patroli zabezpieczających przejazdy
uczestników:
- transportem samochodowym
- transportem kolejowym

15. Liczba policjantów skierowanych do zabezpieczenia imprez sport. w innych województwach:
w patrolach zabezpieczających przejazdy uczestników

Część II. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem imprez kulturalnych,
muzycznych, festynów
Jednostka

generująca

statystykę:

Data generowania statystyki:

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

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

Data statystyki: od: ............................. do: ..... .... ..........................

1. Liczba zabezp. imprez kulturalnych,
muzycznych, festynów itp:
2. Liczba chuligańskich ekscesów:
2a) przed imprezami:
2c) po zakończeniu:

2b) w trakcie:
2d) na trasie przejazdu:

3. Liczba osób, które odniosły
obrażenia:

4. Liczba policjantów, którzy odnieśli
obrażenia:

5. Straty w mieniu (wartościowo):

6. Straty w mieniu Policji (wartościowo):

7. Liczba osób zatrzymanych:

7a) do wytrzeźwienia:
7b) w tym nieletnich:

8.

9. Liczba spraw skierowanych do sądów
za przestępstwa:
11. Liczba zaangażowanych
policjantów (ogółem):

Liczba spraw skierowanych
do sądów za wykroczenia:
10. Liczba spraw skierowanych do
sądów dla nieletnich:
12. Liczba zbiorowych naruszeń
prawa (ogółem):

13. Szacunkowe koszty poniesione z tytułu realizacji zadań przy zabezpieczaniu imprez
o charakterze kulturalnym, muzycznym, itp. - ogółem (wartościowo):

Część III. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniami imprez sportowych z
wyłączeniem piłki nożnej
Jednostka generująca statystykę:
Data generowania statystyki:
Data statystyki:

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

od: ...................................... do: ..... ...............................

1. Liczba spraw skierowanych do
sądów za wykroczenia:

1a) w postępowaniu przyśpieszonym:
1b) w postaci zakazów wstępu na
imprezę masową:

2. Liczba spraw orzeczonych
prawomocnym wyrokiem:

2a) w postaci zakazów wstępu na
imprezę masową:
2b) orzeczonych innych środków
karnych:

3. Liczba spraw przekwalifikowanych
do postępowania zwykłego:
4. Liczba wniosków skierowanych do
sądów dla nieletnich:
5. Liczba wszczętych postępowań
przygotowawczych:

4a) zakazów wstępu na imprezę
masową:
4b) inne środki karne:

Część IV. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniami meczów piłki nożnej
Jednostka generująca statystykę:
Data generowania statystyki:

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

Data statystyki: od: ...................................... do: ..... ....................

1. Liczba spraw skierowanych do
sądów za wykroczenia:

1a) w postępowaniu przyśpieszonym:
1b) w postaci zakazów wstępu na
imprezę masową:

2. Liczba spraw orzeczonych
prawomocnym wyrokiem:

2a) w postaci zakazów wstępu na
imprezę masową:
2b) orzeczonych innych środków
karnych:

3. Liczba spraw przekwalifikowanych
do postępowania zwykłego:
4. Liczba wniosków skierowanych do
sądów dla nieletnich:

4a) zakazów wstępu na imprezę
masową:
4b) inne środki karne:

5. Liczba wszczętych postępowań
przygotowawczych:

Część V. Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniami imprez
o charakterze kulturalnym
Jednostka generująca statystykę:
Data generowania statystyki:
Data statystyki:

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

od: ...................................... do: ..... ...............................

1. Liczba spraw skierowanych do
sądów za wykroczenia:

1a) w postępowaniu przyśpieszonym:
1b) w postaci zakazów wstępu na
imprezę masową:

2. Liczba spraw orzeczonych
prawomocnym wyrokiem:

2a) w postaci zakazów wstępu na
imprezę masową:
2b) orzeczonych innych środków
karnych:

3. Liczba spraw przekwalifikowanych
do postępowania zwykłego:
4. Liczba wniosków skierowanych do
sądów dla nieletnich:
5. Liczba wszczętych postępowań
przygotowawczych:

4a) zakazów wstępu na imprezę
masową:
4b) inne środki karne:

Formularz IV/5

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze zgromadzeniami publicznymi oraz innymi
formami protestów społecznych
.....................,...................................
(miejscowość data)

ZATWIERDZAM
(kierownik jednostki)

1. Liczba zaistniałych protestów ogółem

- ……….

a) zgromadzeń (manifestacji, wieców, pikiet i innych) łącznie

- ……….

 zgłoszonych, niezakazanych przez organ gminy (legalnych)

- ……….

 zakazanych przez organ gminy i zbiegowisk (nielegalnych)

- ……….

b) blokady dróg

- ……….

c) okupacji obiektów ogółem

- ……….

 urzędów administracji rządowej i samorządowej

- ……….

 zakładów pracy

- ……….

d) strajków

- ……… .

2. Liczba zbiorowych zakłóceń porządku publicznego podczas protestów

- ……….

3. Liczba policjantów zaangażowanych do zabezpieczenia

- ……….

4. Liczba przypadków użycia środków przymusu bezpośredniego

- ……….

 w tym liczba przypadków użycia pocisków niepenetracyjnych
miotanych z broni palnej

- ……….

5. Liczba osób, które odniosły obrażenia

- ……….

6. Liczba policjantów, którzy odnieśli obrażenia

- ……….

7. Straty w mieniu (wartościowo)

- ……….

8. Straty w mieniu Policji (wartościowo)

- ……….

9. Liczba osób zatrzymanych ogółem

- ……….

 w tym nieletnich

- ……….

 w tym nietrzeźwych

- ……….

10. Liczba spraw skierowanych do sądów

- ……….

 za przestępstwa

- ……….

 za wykroczenia

- ……….

 za czyny karalne

- ……….

11. Szacunkowa wielkość kosztów poniesionych przez Policję z tytułu
realizacji zabezpieczeń (w PLN)
Sprawozdanie do 20 stycznia i 20 lipca każdego roku.

- ……….

....................., data ............

Formularz IV/6

(miejscowość)

ZATWIERDZAM
klauzula tajności

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie roczne
z realizacji przygotowań obronnych
........................................................ w .......... roku.
(nazwa jednostki, komórki organizacyjnej)

1. Głównymi
przedsięwzięciami
zaplanowanymi
do
realizacji
w
roku
.............
zgodnie z Planem przygotowań obronnych ................................................................ były:
a.) (w zakresie wdrażania rozwiązań systemowych odnoszących się
w przypadku wprowadzenia w państwie stanu wojennego lub wyjątkowego);
b.)

do

działania

(w zakresie planowania operacyjnego – w tym aktualizacji planów działania kierowników
jednostek);

c.) (w zakresie przygotowań jednostki Policji do militaryzacji);
d.) (w zakresie programowania obronnego – w tym planowania realizacji przedsięwzięć rzeczowofinansowych);
e.) (w zakresie przygotowań systemu kierowania – w tym stanowisk kierowania własnych oraz
kierowników jednostek podległych);
f.) (w zakresie przygotowań szczególnej ochrony obiektów);
g.) (w zakresie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO oraz
z innych międzynarodowych zobowiązań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa –
w tym HNS);
h.) (w zakresie szkolenia obronnego – w tym ilość planowanych szkoleń i ćwiczeń, czas ich
trwania oraz planowana liczba
uczestników, z rozbiciem na szkolenia własne
i szkolenia organizowane przez inne instytucje);
i.) (...);
2. Stan realizacji i ocena wykonania zadań w obszarze przygotowań obronnych (zgodnie z pkt 1):
a.) (...);
b.) (...);
3. Przedsięwzięcia niezrealizowane, niedokończone oraz wymagające uzupełnień:
(...).
4. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych na przygotowania obronne:
(...).
5. Wnioski i propozycje:
(...).
...................................
(Kierownik zespołu ds. obronnych)

...................................
(Kierownik komórki właściwej ds. obronnych)

Sprawozdanie w formie opisowej do dnia 20 stycznia za rok poprzedni.
DEWD .................

klauzula tajności

Formularz IV/7
Miejscowość, data
ZATWIERDZAM
/kierownik jednostki/

Sprawozdanie z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych
1.

Ocena i wnioski ze współpracy z:
1.1. Komórkami zarządzania kryzysowego wojewódzkich i powiatowych organów administracji publicznej,
1.2. Organami administracji wojskowej i podmiotami sił zbrojnych /realizacja porozumienia/,
1.3. Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami ratowniczymi /realizacja porozumienia/.

2.

Akcje/operacje policyjne prowadzone w związku z sytuacją kryzysową, w tym:
2.1. Liczba akcji/operacji policyjnych, w tym:
2.1.1. W związku z likwidacją skutków zdarzeń o charakterze katastrofalnym /spowodowane siłami natury, awariami
technicznymi, uwolnieniem niebezpiecznych substancji w transporcie itp./,
2.1.2. W związku z innymi zdarzeniami powodującymi sytuację kryzysową/.

3.

Ćwiczenia
3.1. Przeprowadzone ćwiczenia /KWP, KMP, KRP,KPP/
3.2. Przeprowadzone alarmy szkoleniowe /KWP, KMP, KRP,KPP/
3.3. Udział w ćwiczeniach organizowanych przez inne służby i organy administracji publicznej oraz Siły Zbrojne RP
/zakres, organizator/
3.4. Ocena przeprowadzonych szkoleń, wnioski

4.

Wnioski i propozycje:
4.1. Z kontroli realizacji zadań w jednostkach podległych
4.2. Dotyczące problematyki zarządzania kryzysowego w Policji.

Sprawozdanie w formie opisowej, termin do 20 stycznia każdego roku. Dodatkowo dla punktów 2 i 3 sprawozdanie w formie
tabelarycznej.
Wzór tabeli do punktu 2
Lp.

Jednostka organizacyjna
/KWP,KMP,KRP,KPP/

Ilość
operacji

Ilość
akcji

Powód
zarządzenia
akcji/operacji

Zaangażowane siły
środki policyjne
policjanci

1.
2.
...
Ogółem

----

i Straty w
mieniu
policyjnym

Koszty
poniesione
przez
Policję

Uwagi

pojazdy

----

----

Wzór tabeli punkt 3
Lp.

Jednostka organizacyjna
/KWP,KMP,KRP,KPP/

Ilość
ćwiczeń

Forma
ćwiczenia

Temat
ćwiczenia

Zaangażowane siły
środki policyjne
policjanci

3.
4.
...
Ogółem

----

----

----

i Uczestnicy
spoza
Policji

Koszty
poniesione
przez
Policję

Uwagi

pojazdy

----

----

Formularz V/1
Sprawozdanie z pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej w roku poprzednim
oraz plany współpracy na rok bieżący
nazwa jednostki - komórki organizacyjnej

Sprawozdanie z pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej
w roku oraz plany współpracy na rok.........................
1. Cele i priorytety pozaoperacyjnej współpracy policyjnej w roku ............
(opis)
2. Rozwiązania organizacyjne w zakresie koordynacji współpracy
(opis)
- usytuowanie organizacyjne osób zajmujących się koordynacją współpracy;
- liczba osób zajmujących się koordynacją współpracy w pełnym wymiarze czasu służby, liczba osób
zajmujących się koordynacją jako zadaniem dodatkowym;
- przygotowanie merytoryczne osób koordynujących współpracę (przeszkolenia, znajomość języków obcych);
(tabela)
- dane personalne.
Stopień
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wydział/jednostka
Pełen etat/
Znajomość
Uwagi
Lp.
dodatkowo

języka*)

*) W stopniu umożliwiającym komunikację.

3. Kontakty bilateralne i multilateralne
(opis)
- nazwa partnera (kraj, organizacja międzynarodowa);
- podstawa współpracy (np. porozumienie, również zawarte w latach poprzednich);
- charakterystyka partnera ze wskazaniem obszarów, gdzie istnieją potencjalnie ciekawe rozwiązania;
- opis odbytych spotkań;
- rozwiązania zaadaptowane lub przewidziane do zaadaptowania oraz możliwe do wykorzystania (w całości
lub w części);
- potrzeby legislacyjne (nowe protokoły, porozumienia itp.);
- uwagi i wnioski;
(tabela)
- zestawienie spotkań.
Wyjazdy
Temat**)
Koszty
Źródło
Uwagi
Lp. Kraj/miasto Termin
Organizacja Uczestnicy*)
finansowania

przyjmująca
*) Imię i nazwisko.
**) Hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, lotnictwo policyjne.
Przyjazdy
Lp. Kraj/
Termin
Goście*)
Temat**)
organizacja

Koszty

Źródło
finansowania

Uwagi

*) Pełne dostępne dane.
**) Hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, lotnictwo policyjne.

4. Kontakty z instytucjami i agendami UE
(opis)
- wykorzystanie funduszy unijnych;
- wykorzystanie innych programów unijnych;
- inne formy współpracy z UE;
- opis odbytych spotkań;
- rozwiązania zaadaptowane lub przewidziane do zaadaptowania oraz możliwe do wykorzystania (w całości
lub w części);
- uwagi i wnioski;
(tabela)
- zestawienie spotkań.

Wyjazdy
Lp. Kraj/miasto

Termin

Organizacja

Uczestnicy*)

Temat**)

Koszty

Źródło
finansowania

Uwagi

Koszty

Źródło
finansowania

Uwagi

przyjmująca
*) Imię i nazwisko.
**) Hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, lotnictwo policyjne.
Przyjazdy
Lp. Kraj/
Termin
Goście*)
Temat**)
organizacja
*) Pełne dostępne dane.
**) Hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, lotnictwo policyjne.

5. Kontakty z zagranicznymi instytucjami szkoleniowymi
(opis)
-

nazwa instytucji;

-

podstawa współpracy (np. porozumienie, również zawarte w latach poprzednich);
charakterystyka partnera ze wskazaniem obszarów, gdzie istnieją potencjalnie ciekawe rozwiązania;
opis odbytych spotkań;
rozwiązania zaadaptowane lub przewidziane do zaadaptowania oraz możliwe do wykorzystania (w całości
lub w części);
- uwagi i wnioski;
(tabela)
- zestawienie spotkań.
Wyjazdy
Temat**)
Koszty
Źródło
Uwagi
Lp. Kraj/miasto Termin
Organizacja Uczestnicy*)
finansowania

przyjmująca
*) Imię i nazwisko.
**) Hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, lotnictwo policyjne.
Przyjazdy
Lp. Kraj/
Termin
Goście*)
Temat**)
organizacja

Koszty

Źródło
finansowania

Uwagi

*) Pełne dostępne dane.
**) Hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, lotnictwo policyjne.

6. Kontakty okazjonalne
(opis)
7. Polityka w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej przez policjantów - pracowników Policji, uczestniczących w spotkaniach z partnerami zagranicznymi oraz sposoby rozpowszechniania tej wiedzy
(w tym w jednostkach podległych)
(opis)
(tabela)
Uczestnicy spotkań z partnerami zagranicznymi
Uwagi****)
Wydział/
Spotkanie
Lp. Stopień Imię i nazwisko Stanowisko
jednostka
Kraj*) P/W**) Termin Temat***)

*) Kraj/kraje uczestniczące w spotkaniu.
**) P- przyjazd delegacji, W - wyjazd za granicę.
***) Hasłowo tematy wiodące spotkania, np. narkotyki, lotnictwo policyjne.
****) W szczególności dot. sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy, np. zmiana stanowiska, przeprowadzone szkolenia.

8. Plany pozaoperacyjnej współpracy policyjnej na rok .............
(opis + ewentualnie tabela dot. przedsięwzięć już uzgodnionych)
9. Wnioski i uwagi

Sporządził
(stopień, imię i nazwisko, wydział/jednostka)

Zatwierdził
(kierownik jednostki – biura, KWP, szkoły)

Inne narkotykowe

art. 63 ustawy

art. 61, 62 ustawy

art. 58, 59 ustawy

art. 56 ustawy

art. 55 ustawy

art. 53 ustawy

W tym podejrzanych
narodowości obcej
(jakiej ?)

Łączna Ilość
podejrzanych*

Ilość osób zatrzymanych

Sporządził(-a) ........................................., tel. służb. ........

* wykazać podejrzanego według kategorii przestępstwa o najwyższym zagrożeniu karą

RAZEM:

Przestępstwa z Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii

Inne gospodarcze

Przestępstwa karne skarbowe (kks)

Wyłudzenia podatku VAT

Wyłudzenia środków UE

Korupcja

Pranie pieniędzy (art. 299 kk)

Inne kryminalne

Fałszerstwa środków płatniczych

Zorganizowana kradzież pojazdów mechanicznych

Handel, posiadanie - broni i amunicji

Handel, posiadanie - materiałów wybuchowych

Handel ludźmi

Wymuszenia rozbójnicze

Rozboje

Zabójstwa

Terroryzm

Ilość aresztów
tymczasowych

Efekty pracy dochodzeniowej w okresie od .................. do ....................... .................. roku

Ilość dozorów
policyjnych

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Ilość poręczeń
majątkowych

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

Ilość listów gończych

(nazwa jednostki - pieczęć)

Łączna liczba zarzutów

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

Ilość przestępstw
stwierdzonych

Formularz VI/1

Mienie odzyskane
w złotych

Mienie zabezpieczone
w złotych

zarzutów z art. 299
k.k.

podejrzanych z art.
299 k.k.

liczba zarzutów z art.
258 par. 3 lub 4 k.k.
(łącznie)

liczba podejrzanych z
art. 258 par. 3 lub 4
k.k. (łącznie)

zarzutów z art. 258
par. 1 i 2 k.k.

podejrzanych z art.
258 par. 1 i 2 k.k.

Ilość
grupy polskie

NAZWISKO

Sporządził(-a) ........................................., tel. służb. ........

L.p.

IMIĘ

PSEUDONIM

grupy
międzynarodowe

PESEL

grupy etniczne*

PARAGRAF

Tabela 2

grupy
rosyjskojęzyczne

ilość podejrzanych
narodowości
polskiej/ zarzutów

ilość podejrzanych
narodowości obcej**/
zarzutów

Liczba osób podejrzanych i przedstawionych zarzutów z art. 258 k.k. oraz z art. 299 k.k.
w okresie od .................. do ....................... .................. roku

Dane osób, wobec których zastosowano art. 258 par. 3 lub 4 k.k.

Wydział ZPK
Wydział ZPN
Wydział ZPE
Wydział w ......
Wydział w ......
Wydział ZPK
Wydział ZPN
Wydział ZPE
Wydział w ......
Wydział w ......
Wydział ZPK
Wydział ZPN
Wydział ZPE
Wydział w ......
Wydział w ......
Wydział ZPK
Wydział ZPN
Wydział ZPE
Wydział w ......
Wydział w ......
Wydział ZPK
Wydział ZPN
Wydział ZPE
Wydział w ......
Wydział w ......
Wydział ZPK
Wydział ZPN
Wydział ZPE
Wydział w ......
Wydział w ......
* - narodowość grupy
** - wymienić narodowości

WYDZIAŁ

(sygnatura literowo-cyfrowa)

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

(nazwa jednostki - pieczęć)

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

Formularz VI/2

ogółem
podejrzanych/
zarzutów

Sporządził(-a) ........................................., tel. służb. ........

Średnia wartość czarnorynkowa obiowiązująca
na terenie działania Zarządu
(w złotych - za 1 gram, za 1 litr, za 1 szt. itp.)
Ilość zlikwidowanych
laboratoriów narkotyków syntetycznych

RAZEM

Produkcja narkotyków/prekursorów
(art. 53 i 61 ustawy)
Przemyt narkotyków/prekursorów
(art. 55 i 61ustawy)
Wprow. do obrotu nark./prekursorów
(art. 56 i 61 ustawy)
Udzielanie narkotyków
(art. 58,59 ustawy)
Posiadanie narkotyków/prekursorów
(art. 61 i 62 ustawy)
Nielegalne uprawy
(art. 63 ustawy)

RAZEM

Produkcja narkotyków/prekursorów
(art. 53 i 61 ustawy)
Przemyt narkotyków/prekursorów
(art. 55 i 61ustawy)
Wprow. do obrotu nark./prekursorów
(art. 56 i 61 ustawy)
Udzielanie narkotyków
(art. 58,59 ustawy)
Posiadanie narkotyków/prekursorów
(art. 61 i 62 ustawy)
Nielegalne uprawy
(art. 63 ustawy)

amfetamina
g

haszysz
g

heroina
g

kokaina
g

marihuana
g

ecstasy
szt.

LSD
szt.

BMK
w litrach

Inne
(rodzaj) g/kg/ml/l/szt.

Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i BMK w okresie od........................ do ...................... ................. roku

(sygnatura literowo-cyfrowa)

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

(nazwa jednostki - pieczęć)

Formularz VI/3
......................................

w sprawach procesowych
prowadzonych przez jednostki
CBŚ KGP

w sprawach prowadzonych
przez inne jednostki na bazie
informacji CBŚ

magazyny, inne

wytwórnia, rozlewnia

pochodzący z przemytu

magazyny, inne

wytwórnia, rozlewnia

pochodzący z przemytu

magazyny, inne

fabryka

pochodzące z przemytu

magazyny, inne

fabryka

pochodzące z przemytu

Sporządził(-a) ........................................., tel. służb. ........

MIESIĄC .............

ROSNĄCO

Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych i alkoholu
w okresie od .................. do ....................... .................. roku

* - papierosy (w sztukach), krajanka tytoniowa w kg
** - w przeliczeniu na czysty spirytus (100%)

alkohol** zabezpieczony na podstawie
informacji CBŚ,
sprawa przekazana do innej jednostki
Policji (KWP, KMP, KPP) lub służby
(SG, S.C.), inne (w tym służby
zagraniczne)

alkohol** zabezpieczony w sprawach
prowadzonych przez CBŚ
(od początku do końca)

papierosy* (tytoń) zabezpieczone na
podstawie informacji CBŚ,
sprawa przekazana do innej jednostki
Policji (KWP, KMP, KPP) lub służby
(SG, S.C.), inne (w tym służby
zagraniczne)

papierosy* (tytoń) zabezpieczone w
sprawach prowadzonych przez CBŚ
(od początku do końca)

(sygnatura literowo-cyfrowa)

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

(nazwa jednostki - pieczęć)

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

Formularz VI/4

Inne narkotykowe

art. 63 ustawy

art. 61, 62 ustawy

art. 58, 59 ustawy

art. 56 ustawy

art. 55 ustawy

art. 53 ustawy

Stan na dzień 01.01.200. r.

* w tym zawieszone i przekazane do innych jednostek
Sporządził(-a) ........................................., tel. służb. ........

RAZEM:

Przestępstwa z Ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii

Inne gospodarcze

Przestępstwa karne skarbowe (kks)

Wyłudzenia podatku VAT

Wyłudzenia środków UE

Korupcja

Pranie pieniędzy (art. 299 kk)

Inne kryminalne

Fałszerstwa środków płatniczych

Zorganizowana kradzież pojazdów mechanicznych

Handel, posiadanie - broni i amunicji

Handel, posiadanie - materiałów wybuchowych

Handel ludźmi

Wymuszenia rozbójnicze

Rozboje

Zabójstwa

Terroryzm

art. 258 kk

Inne materiały
operacyjne lub
procesowe

Własne materiały
operacyjne

Pierwszy raz

Postępowania wyłączone
względem osoby/czynu

Podstawa wszczęcia

Od dn ................ 200.. r. wszczęto

Stan postępowań przygotowawczych w okresie od .................. do ....................... .................. roku

Przejęto z innych jednostek

(sygnatura literowo-cyfrowa)

Zawieszono

Przekazano
do innych jednostek

Podjęto lub wznowiono

(nazwa jednostki - pieczęć)

Statystycznie zakończono *

......................................
Stan na dzień ............. 200.. r.

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

Czynności wykonane w trybie
art. 308 kpk
(materiały przekazane innym
jednostkom Policji przed
wszczęciem)

Formularz VI/5

ilość pomocy prawnych
wykonanych na rzecz innych
jednostek Policji lub
instytucji (w tym
zagranicznych)

wyeliminowano grup***

wyeliminowano członków

wyeliminowano liderów**

wyeliminowano grup***

wyeliminowano członków

wyeliminowano liderów**

wyeliminowano grup***

Sporządził(-a) ........................................., tel. służb. ........

aktualna ilość członków

aktualna ilość liderów

aktualna ilość grup

aktualna ilość członków

aktualna ilość liderów

aktualna ilość grup

aktualna ilość członków

aktualna ilość liderów

aktualna ilość grup

wyeliminowano członków

wyeliminowano liderów**

wyeliminowano grup***

wyeliminowano członków

MIĘDZYNARODOCUDZOZIEMCÓW
WYCH

ROSYJSKOJĘZYCZNYCH

aktualna ilość grup

POLSKICH

aktualna ilość liderów

ROSYJSKOJĘZYCZNYCH

DANE PROCESOWE DANE OPERACYJNE
Łączna ilość wyeliminowanych grup***

CUDZOZIEMCÓW

Łączna ilość wyeliminowanych liderów**

MIĘDZYNARODOWYCH

Łączna ilość wyeliminowanych członków

POLSKICH

aktualna ilość członków

ZESTAWIENIE DANYCH

Łączna ilość aktualnie działających grup

DANE OPERACYJNE

Łączna ilość działających liderów

DANE PROCESOWE

wyeliminowano liderów**

* Jedna grupa może być przypisana tylko do jednej kategorii !!!
** Lider w rozumieniu art. 258 par. 3 lub 4 k.k.
*** Wykazywać w przypadku utraty aktywności przestępczej grupy

RAZEM:

DZIAŁALNOŚĆ
MULTIPRZESTĘPCZA

PRZESTĘPCZOŚĆ
NARKOTYKOWA

PRZESTĘPCZOŚĆ
GOSPODARCZA

PRZESTĘPCZOŚĆ
KRYMINALNA

DOMINUJĄCA
AKTYWNOŚĆ PRZESTĘPCZA*

Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych w okresie od ...................... do ................... .......... roku

(sygnatura literowo-cyfrowa)

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

(nazwa jednostki - pieczęć)

Formularz VI/6
.........................................

Łączna liczba działających członków grup

Osoby wspomagające
Konsultanci

Osoby informujące

Nadzoru szczególnego

Operacyjne sprawdzenie

Operacyjne rozpoznanie

Rozpracowanie operacyjne

Sporządził(-a) ........................................., tel. służb. ........

* dotyczy również zespołów zadaniowych, wypełnia wyłącznie jednostka, w której znajduje się siedziba grupy/zespołu

Stan na dzień ......... 200.. r.
(dane końcowe)

Zakończono/ Zrealizowano

Wszczęto/ Pozyskano

Stan na dzień 01.01.200.. r.

Informatorzy

Osobowe źródła informacji

Współpracownicy

Teczka

Koordynacji

Osobowe środki pracy operacyjnej

Agenci

Formy pracy
operacyjnej

Czynności operacyjno-rozpoznawcze
polegające na przyjęciu lub wręczeniu
korzyści majątkowych
Zakup kontrolowany

Przesyłka niejawnie nadzorowana

FORMY I METODY PRACY OPERACYJNEJ w okresie od ........................... do ............................ ...................roku

(sygnatura literowo-cyfrowa)

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

(nazwa jednostki - pieczęć)

Formularz VI/7
.........................................

Grupy operacyjno-śledcze*

organizacyjna Policji)

stanowisko służbowe, jednostka

(identyfikator, stopień, imię i nazwisko,

zakończenie, wyrok)

sprawy, zastosowane środki zapobiegawcze,

(data wszczęcia, organ, miejscowość, nr

Postępowanie karne

prawna)

lub pracy w Policji
(data, podstawa

dane uzupełniające należy wpisywać we właściwe rubryki.

Sporz./wyk…..

Egz. nr 3 - aa.

Egz. nr 2 - właściwy miejscowo wydział zarządu BSW

Egz. nr 1 - Dyrektor BSW

Wyk. w 3 egz.

dotyczyła pierwsza przesłana informacja) ;

Policji, którego

KGP. Uzupełnienie danych*

współudziale policjantów BSW

sprawie były realizowane przy

, Wskazanie, czy czynności w

służbowych, zwolnienie ze służby

zawieszenie w czynnościach

wszczynający, data wszczęcia, orzeczona kara)

Postępowanie dyscyplinarne (organ Dodatkowe informacje.

*Każdorazowo w wypadku uzyskania nowych danych lub niepotwierdzenia podejrzeń należy zaznaczyć, że jest to uzupełnienie(podać datę sprawozdania i nazwisko policjanta lub pracownika

L.p.

policjanta lub pracownika

Policji

(czas, miejsce, sposób i okoliczności popełnienia czynu)

Kwalifikacja prawna, określenie czy
policjant lub pracownik Policji
podejrzewany jest na podstawie
materiałów operacyjnych, czy też w
postępowaniu procesowym

Dokładny opis zarzucanego czynu

Sprawozdanie
o stanie rozpoznania przestępczości w środowisku policyjnym za miesiąc ……………

Dane podejrzewanego

(sygnatura literowo-cyfrowa)

…………………………………….

(nazwa jednostki - pieczęć)

Formularz VII/1

Formularz VIII/1
SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ
I. Postępowania sprawdzające
1. Liczba postępowań sprawdzających przechodzących z roku poprzedniego na rok sprawozdawczy
2. Liczba wszczętych postępowań sprawdzających w roku sprawozdawczym – ogółem

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

a) z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową

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

b) z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową

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

3. Liczba wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

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

4. Liczba decyzji w sprawie zawieszenia postępowania sprawdzającego

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

5. Liczba decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego

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

6. Liczba decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa

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

7. Liczba wszczętych postępowań kontrolnych i forma ich zakończenia

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

8. Liczba decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

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

9. Liczba powiadomień potwierdzających dalszą zdolność do zachowania tajemnicy

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

10. Liczba odwołań od wydanych odmów poświadczeń bezpieczeństwa

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

11. Liczba skarg skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

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

II. Udostępnienia
1. Liczba wniosków – ogółem

.............................., w tym:

a)

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

z prokuratur

b) z sądów

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

c)

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

od innych podmiotów

2. Liczba decyzji MSW i A - ogółem ..............................
a) pozytywnych

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

b) negatywnych

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

3. Liczba zwolnionych osób z obowiązku zachowania tajemnicy – ogółem
a) funkcjonariuszy

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

b) pracowników

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

c) osób udzielających pomocy

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

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

4. Liczba decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Policji o zdjęciu klauzuli niejawności – ogółem ................................
a) KGP

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

b) KWP

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

III. Kancelaria tajna
1. Liczba zaewidencjonowanych dokumentów niejawnych
a) ściśle tajne

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

b) tajne

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

c) poufne

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

d) zastrzeżone

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

.............................., w tym:

2. Liczba wytworzonych i zaewidencjonowanych w DEWD dokumentów niejawnych .............................., w tym:
a) ściśle tajne

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

b) tajne

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

c) poufne

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

d) zastrzeżone

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

3. Liczba zarejestrowanych technicznych nośników informacji niejawnych .............................., w tym:
a) ściśle tajne

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

b) tajne

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

c) poufne

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

d) zastrzeżone

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

4. Liczba powielonych i zaewidencjonowanych w DEWK dokumentów i materiałów niejawnych, w tym:
a) ściśle tajne

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

b) tajne

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

c) poufne

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

d) zastrzeżone

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

5. Proszę podać, czy odbyła się inwentaryzacja dokumentów niejawnych ..............................
podstawa prawna ..............................
termin ..............................
6.Wnioski i postulaty wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji ..............................
IV. Ochrona systemów oraz sieci teleinformatycznych
1. Liczba osób uzyskujących dostęp do informacji niejawnych przetwarzanych w poszczególnych systemach oraz sieciach
teleinformatycznych: ...........................................................................................................................
2. Liczba stwierdzonych naruszeń systemów lub sieci teleinformatycznych ...........................................................
3. Opis sposobu złamania systemu zabezpieczeń niejawnego systemu lub sieci teleinformatycznych (np. system kontroli
dostępu, bezpieczeństwo osobowe, ochrona fizyczna, procedury bezpiecznej eksploatacji) ...........................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
4. Opis strat, jakie spowodowały incydenty wymienione w ust. 2 (np. utrata informacji, brak dostępu do informacji, naruszenie
integralności) .....................................................................................................................................................................................
5. Wnioski, jakie zostały wyciągnięte z incydentów wymienionych w ust. 2 .................................................................................
V. Naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
1. Liczba stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w roku sprawozdawczym –
ogółem ........................., w tym:
a) liczba wszczętych postępowań wyjaśniających z tytułu naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych .................,
b) liczba prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i sposób ich zakończenia ...................,
c) liczba spraw przekazanych do prokuratury i sposób ich zakończenia .................................,
2. Liczba utraconych dokumentów niejawnych w roku sprawozdawczym – ogółem ................., w tym:
a) ściśle tajne

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

b) tajne

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

c) poufne

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

d) zastrzeżone

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

3. Udział pełnomocnika (lub wyznaczonej osoby) w prowadzonych postępowaniach, o których mowa w ust. 1.
............................................................................................................................................................................................................

Formularz IX/1

Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji
w województwie ……………………….………, WSPol., CSP i SP w …………………..……………;
w komórce organizacyjnej KGP ………………………. za miesiąc

Lp.
I

Kategoria
Wydarzenia przeciwko życiu lub
zdrowiu, spowodowane przez
policjanta

Podkategoria
1. Pobicie obywatela:
a) przy wymuszaniu wyjaśnień lub zeznań
b) w czasie interwencji
c) w innych okolicznościach
2. Udział w bójce
3. Zabójstwo

II

Wydarzenia związane z bezpieczeństwem w komunikacji

1. Spowodowanie wypadku lub kolizji:
a) pojazdem służbowym
b) pojazdem prywatnym
2. Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości:
a) służbowego
b) prywatnego

III

Wydarzenia przeciwko wolności seksualnej

1. Zgwałcenie

IV

Wydarzenia przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

1. Fałszywe zeznania

2. Nadużycie zależności
2. Fałszywe oskarżenia
3. Fałszywe dowody
4. Niezawiadomienie o przestępstwie
5. Zmuszanie świadka

V

Wydarzenia przeciwko działalności instytucji państwowych

1. Popełnione przez policjanta:
a) łapownictwo czynne
b) łapownictwo bierne
c) płatna protekcja
d) przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie
obowiązków
2. Czynna napaść na policjanta:
a) ze skutkiem śmiertelnym
b) z ciężkim uszkodzeniem ciała
c) z lekkim uszkodzeniem ciała
d) bez uszkodzeń ciała

VI

Wydarzenia przeciwko porządkowi publicznemu

VII

Wydarzenia przeciwko ochronie
informacji

VIII

Wydarzenia przeciwko wiarygodności dokumentów
Wydarzenia przeciwko mieniu

1. Udział w grupie przestępczej
1. Ujawnienie tajemnicy państwowej
2. Ujawnienie tajemnicy służbowej
3. Utrata dokumentów zawierających informacje niejawne

IX

1. Fałszerstwo
2. Poświadczenie nieprawdy
1. Kradzież, kradzież z włamaniem
2. Rozbój
3. Oszustwo
4. Paserstwo

X

Wydarzenia przeciwko obrotowi
gospodarczemu

1. Oszustwo ubezpieczeniowe

XI

Środki odurzające i substancje
psychotropowe

1. Posiadanie

2. Inne wyłudzenia
2. Wprowadzanie do obrotu lub uczestnictwo w obrocie
3. Zażywanie
4. Produkcja

XII

Wydarzenia związane z konwojami

1. Ucieczka z konwoju
2. Ucieczka zatrzymanego z pomieszczeń:
a) Policji
b) sądów, prokuratury
3. Samobójstwa, samookaleczenia konwojowanych lub
zatrzymanych

W służbie

Poza
służbą

Liczba
wydarzeń
ogółem

w tym pod
wpływem
alkoholu

XIII

Wydarzenia z bronią służbową

1. Utrata:
a) broni
b) amunicji
2. Nieuzasadnione użycie broni:
a) bezskutkowe
b) zranienie
c) ze skutkiem śmiertelnym
3. Uzasadnione użycie broni:
a) bezskutkowe
b) zranienie
c) ze skutkiem śmiertelnym
4. Oddanie strzałów ostrzegawczych

XIV

Samobójstwa

XV

Inne wydarzenia z udziałem
policjantów

1. Dokonane
2. Usiłowanie
1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
2. Inne popełnione przestępstwa i wykroczenia
3. Pełnienie służb y w stanie nietrzeźwym lub po użyciu
alkoholu
4. Utrata legitymacji służbowej

XVI

Wydarzenia z udziałem pracowników Policji

XVII

Odpowiedzialność dyscyplinarna za popełnione przewinienia w związku z ww.
wydarzeniami nadzwyczajnymi

(wpisać rodzaj wydarzenia)

W pracy

Liczba
wydarzeń
ogółem

Oficerowie Aspi- Pozostali
ranci

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczęte
2. Postępowanie dyscyplinarne zakończone:
a) umorzeniem
b) odstąpieniem od wymierzenia kary
c) orzeczeniem kary
3. Orzeczone kary:
a) nagana
b) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania
c) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na
zajmowanym stanowisku
d) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe
e) obniżenie stopnia
f) wydalenie ze służby
4. Zwolniony na własną prośbę

w tym pod
w pł yw em
alkoholu

Ogółem

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Badania autentyczności
zapisów dźwiękowych

Identyfikacja wypowiadających
się osób

Badania zapisów wizyjnych

Badania sprzętu
komputerowego i cyfrowych
nośników danych

Testy wiedzy o zdarzeniu

Progresja wiekowa oraz
odtwarzanie wyglądu osób
i przedmiotów na podstawie
opisu słownego

Rekonstrukcja wyglądu na
podstawie czaszki oraz
zapisów wizualnych

Badania broni i balistyki

Badania mechanoskopijne

Badania metaloznawcze

2

1

Badania odsłuchowe
zakłóconych nagrań

Klasyczne badania
dokumentów
Techniczne badania
dokumentów

Ogółem
(suma wierszy 1-30)

Specjalność

Liczba

Personel techniczny

2

Eksperci

1

Kandydaci na
ekspertów
3

Pozostało do wykonania
po poprzednim okresie
sprawozdawczym
4

Wpłynęło w okresie
sprawozdawczym
5

ze względu na
termin
6

ze względu na
nieprawidłowo
zabezpieczony
materiał

ze względu na
zakres badań

Odesłano bez wykonania
badań

Pozostało do wykonania
po okresie
sprawozdawczym
7

Wykonane w okresie
sprawozdawczym
8

9

Badania wykonane na
rzecz ekspertyz
kompleksowych
10

Wyniki

III. Ekspertyzy i badania

Pozytywne

II. Dynamika wpływu

11

Prawdopodobne

I. Wykonujący badania

Negatywne
12

13

IV. Pozostałe czynności
merytoryczne

14

Udział w oględzinach

Rodzaj badania

Inne

Zestawienie statystyczne z wykonawstwa badań kryminalistycznych w CLK KGP/LK KWP/KSP*
w …………………………………………
za okres od ………………………. do ……………………………………….

15

Udział w rozprawach
sądowych

Formularz X/1

16

Inne

16

17

18

19

20

Badania środków
odurzających, substancji
psychotropowych
i prekursorów

Badania alkoholu
w płynach ustrojowych

Badania środków podobnie
działających do alkoholu
w płynach ustrojowych

Badania mikrośladów

Badania pozostałości po
wystrzale z broni palnej (GSR)

23

24

25

26

27

28

29

30

Identyfikacja daktyloskopijna

Badania śladów rękawiczek

Badania czerwieni wargowej

Badania śladów
małżowiny usznej

Wizualizacja śladów

Badania śladów
traseologicznych

Badania odwzorowań stóp

Inne specjalności

I. Wykonujący badania

* niepotrzebne skreślić

V. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów metodami
fotograficznymi

22

Identyfikacja metodami biologii
molekularnej

Badania materiałów
wybuchowych, substancji łatwo 21
palnych i alkoholi

15

Identyfikacja człowieka na
podstawie śladów
zapachowych

Rodzaj badania

Badania wypadków drogowych 14

W ramach badań

II. Dynamika wpływu

III. Ekspertyzy i badania

W ramach oględzin

IV. Pozostałe czynności
merytoryczne

ASIB

WKŁADKA

DNA

CRD

AFIS

Pociski

Łuski

Liczba użyć Morpho-Touch

Liczba wykonanych wywiadów

Wpływ kart daktyloskopijnych

Ślady NN

Karty Daktyloskopijne

Ślady NN

Profile osób

Narzędzia

Szyldy

Wkładki

Materiał Dowodowy

Materiał Porównawczy

Materiał Dowodowy

Materiał Porównawczy

1

3

Wprowadzono

Liczba
2

1

4

HIT

Nazwa

VII. Registratura Daktyloskopijna

2

Stan bazy

VI. Bazy

AFIS

Stanowiska robocze

(stopień, imię i nazwisko sporządzającego)

Uwaga:
Zestawienie statystyczne sporządzają laboratoria kryminalistyczne w ustalonych okresach,
przesyłając jeden egzemplarz do CLK KGP.

Czas unieruchomienia stanowisk AFIS w związku z awariami

Czas pracy wszystkich stanowisk AFIS

Liczba awarii stanowisk AFIS

Liczba stanowisk roboczych AFIS

Liczba przeszukań TP/UL

Liczba śladów porównanych z bazą AFIS

Liczba WNIOSKÓW pozostających w opracowaniu

Liczba wykonanych WNIOSKÓW

(sprawdził)

6

8

10

W tym środki
pozabudżetowe

[kol. 5]
B - budowa nowej siedziby,
M – modernizacja obiektu,
A – adaptacja obiektu (w tym obiektu pozyskanego),
T – termomodernizacja i modernizacja systemów grzewczych,
I – inne (w tym opracowanie dokumentacji jako odrębne zadanie)

9

RAZEM

Nakłady poniesione
do końca
poprzedniego roku budżetowego
[w tys. zł]

11

12

Środki
pozabudżetowe

13

Środki
budżetowe

14

Środki
pozabudżetowe

15

ŁĄCZNIE

17

w tys. m3

18

w tys. m2

X

X

X

X

X

19

20

UWAGI
(źródło
pozyskania
środków spoza
planu)

..............................................................................
Główny Księgowy (równorzędny)

16

w tys. zł

Efekty rzeczowe uzyskane w ..... r.

......................................., dnia ................... r.

Wykonanie finasowe wg stanu na dzień
30.06/31.12
[w tys. zł]

..............................................................................
Naczelnik Wydziału Inwestycji (równorzędny)

Środki
budżetowe

Plan na ..... r.
[w tys. zł]

* do opracowania winna być dołączona część opisowa dotycząca działalności inwestycyjnej wykonana dla każdego zadania na formularzu wg wzoru

OPIS SYMBOLI
[kol. 3]
E – zadania kończone w ... r. – efekt,
N – zadania rozpoczynane,
K – zadania kontynuowane i do zakończenie,

.....

4.

3.

2.

1.

X X

Rozdział 75405 (KMP/KPP/KP/PP/RD)

X X

7

X X

Sporządził:
Telefon:

5

Rozdział 75404 (KWP)

4

X X

3

Rozdział 75403 (SP)

2

Wartość
kosztorysowa
inwestycji
[WKI]

Termin
realizacji
zadania
– rok:

Wskaźnik porównawczy średni

KWP/KSP/SP w .....................................................................

wg stanu na dzień 30.06 / 31.12

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ZA ........... ROK

X X

woj.
KWP/KSP/SP

Wyszczególnienie
(Nazwa jednostki – nazwa zadania)

Symbol

Rodzaju

Rozdział 75402 (CBŚ + BLP KGP)

.....

1

Lp.

Zadania

Wp śr. =

Jednostki

Liczba realizowanych zadań:

___________________________

rozpoczęcia

„A K C E P T U J Ę”

zakończenia

Formularz XI/1

niekubaturowe

I.

Opis zadania inwestycyjnego

-

-

.................m², (dla modernizacji i adaptacji wyłącznie przyrost istniejącej powierzchni użytkowej rozumianej jako

kubatura .....................m3 (rozumiana jako przyrost normowej kubatury netto).

normowej powierzchni kondygnacji netto)

powierzchnia użytkowa

6. Efekt rzeczowy uzyskany w ....... roku dotyczy jedynie zadań ostatecznie zakończonych:

5. Uzyskane i planowane dofinansowanie zadania (np. z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, władze samorządowe): .......... tys. zł;

4. Nakłady planowane do poniesienia po ....... roku: .......... tys. zł.

3. Zakres rzeczowy zamierzenia zrealizowany od początku, w tym do końca ........ półrocza / roku (ogólnie): w zwięzłej formie (max 8 zdań).

2. Rodzaj zadania: adaptacja, modernizacja, budowa, termomodernizacja, inne.

- E - efekt -, N – nowe -, K - zadania kontynuowane

1. Typ zadania: ......

Zagórze ul. Powolna 1 (dokładny adres jednostki)

np. „KPP Zagórze – adaptacja pozyskanego obiektu na nową siedzibę jednostki”

(II. III. itd.) - Nazwa jednostki – nazwa zadania - adres

Załącznik do wzoru formularza XI/1

2

3

Zakres rzeczowy remontu

Symbol

4

5

tel. służbowy: .......................................

X

X

X

X
X

8

9

Własne

10

Pozabudżetowe

11

RAZEM

Nakłady poniesione
od początku realizacji
do 31.12.200 ... r.

.........................................................................
Naczelnik Wydziału Finansowego
(równorzędny)

X

Rozdział 75405

Sporządził: ...........................................

.....

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

X

Rozdział 75404 (KSP/KWP)

X
X

7

X

6

Koszt
zadania

Termin
realizacji
zadania

12

Własne

13

Pozabudżetowe

Wydatkowane
środki w 200... r.

Jednostka: .....................................................................

Sprawozdanie z działalności remontowej za 20..... r.

Rozdział 75403 (Szkoły Policji)

RAZEM:
..... ...............................................................
Rozdział 75402 (KGP/CBŚ)

1

Lp.

Nazwa jednostki

Zadania

___________________________

Jednostki

„Z A T W I E R D Z A M”

rozpoczęcia

Formularz XI/2

zakończenia

14

RAZEM

16

17

UWAGI
(źródło
pozyskania
środków spoza
planu)

.........................................................................
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
(równorzędny)

15

Efekty 200... r.

Nakłady do poniesienia
po roku planowanym

[tys. zł]

...................................., dnia ................... r.

Załącznik do wzoru formularza XI/4
Zabezpieczenie zapasów
normatywnych

Benzyna Pb95

Olej napędowy

razem

Średnia roczna wysokość zapasu do zużycia
rocznego (w %)

Ilość olejów i płynów
przepracowanych, zdanych w roku
…….(w kg)

% olejów i płynów zdanych w
stosunku do wydanych (zakup)
Stan magazynierów MPiS na 1.01 ....r.

Oleje silnikowe
Etatowych na stanowisku policyjnym

Oleje przekładniowe

Etatowych na stanowisku cywilnym

Razem oleje

Ogółem liczba osób pełniących funkcję
magazyniera

Płyny chłodzące

Stan zbiorników podziemnych na 1.01........ r.
Na terenie
garaży KWP
szt.

m3

Liczba stacji w jednostce
ogółem na 1.01……….r.

Ogółem dla
KWP
szt.

m3

Benzyna Pb-95
Olej napędowy

Razem
Informacje uzupełniające:
(podpis sporządzającego, nazwisko i nr tel.)

(podpis Naczelnika Wydziału)

UWAGI:

1) w kolumnie 6 ujmować paliwo lub inne produkty naftowe wydane lub otrzymane z innych jednostek
na podstawie asygnat itp. na pojazdy własne,
2) w kolumnie 7 należy uwzględnić rozchód na potrzeby wydziałów terenowych biur (zarządu) KGP,
3) w pozycji „Ogółem” podawać łącznie z osobami pełniącymi funkcję magazyniera, a zatrudnionymi
na innym etacie,
4) w informacjach uzupełniających podawać zmiany dotyczące liczby i pojemności zbiorników
podziemnych w stosunku do roku ubiegłego oraz lokalizację stacji paliw, której te zmiany dotyczą.

(jednostka)

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Lp.

2

nieodpłatnie

odpłatnie i za częściową
odpłatnością

Planowany przebieg
w ...................r.
(tys. km)

Całkowity przebieg wykonany
w .................r.
(tys. km)

Liczba sprzętu w eksploatacji
spełniającego kryteria do wycofania

Wycofanego z eksploatacji oczekującego na upłynnienie

Skradzionego

Skasowanego (zlikwidowanego)

Sprzedanego

Przekazanego nieodpłatnie poza rswia

Przekazanego innym jednostkom rswia

Przekazanego innym jednostkom Policji

W zapasie materiałowym
(w magazynach)

W eksploatacji

RODZAJ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

OK

3

WD

4

OK. - PIES

5

RD
6

APRD
7

ETDiE
8

OSOBOWY

OP
9

OP - PIES
10

RD - VIDEO
11

AK
12

OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA
13

SANITARKA
14

SZKOLENIOWY
15

POZOSTAŁY
16

OK
17

OP
18

AK
19

OP-PIES
20

21

SANITARKA
22

23

OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA

SAMOCHODOWY

OPANCERZONY

OSOBOWY TERENOWY

24

POZOSTAŁY

POJAZD

OK
25

OK. - PIES
26

W
27

APRD
28

RSP
29

AK
30

31

ETDiE

SPRAWOZDANIE O STANIE I PRACY TRANSPORTU W ..................................... W ....................ROKU

FURGON

32

WD

Liczba sprzętu transportowego oraz przebiegi pojazdów wykonane przez jednostkę prowadzącą gospodarkę transportową (KWP/KSP/SP) wg stanu na dzień 31.12...............

LICZBA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

PRZEBIEGI

33

OP

Formularz XI/6-1

Wycofanego z eksploatacji

Przebieg km wykonany
w ramach
udostępnienia
policyjnego sprzętu
transportowego

MW
34

MIKROBUS
35

SANITARKA
36

FTO
37

IZOTERMA
38

39

OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA
40

POZOSTAŁY

Planowany przebieg
w ...................r.
(tys. km)

12

14

nieodpłatnie

odpłatnie i za częściową
odpłatnością

Całkowity przebieg wykonany
w .................r.
(tys. km)

11

13

Liczba sprzętu w eksploatacji
spełniającego kryteria do wycofania

Wycofanego z eksploatacji oczekującego na upłynnienie

9

10

Skradzionego

Skasowanego (zlikwidowanego)

Sprzedanego

Przekazanego nieodpłatnie poza rswia

Przekazanego innym jednostkom rswia

Przekazanego innym jednostkom Policji

8

7

6

5

4

3

W zapasie materiałowym
(w magazynach)

2

2

W eksploatacji

1

1

RSD

42

WT

Lp. RODZAJ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

LICZBA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Wycofanego z eksploatacji

PRZEBIEGI
Przebieg km wykonany
w ramach
udostępnienia
policyjnego sprzętu
transportowego

41

DO PRZEWOZU PSÓW

43

DO PRZEWOZU KONI

44

SKRZYNIOWY

45

TERENOWY

46

WYWROTKA
47

CIĄGNIK SIODŁOWY
48

IZOTERMA
49

CHŁODNIA
50

CYSTERNA PALIWOWA
51

WARSZTAT SAMOCH.
52

DŹWIG
53

POZOSTAŁY
54

AW
55

TO/LTO
56

DW
57

SPECJALNY

APS
AP
59

60

AWGŁ

Sporządził:

58

RO
61

POZOSTAŁY
MINIBUS
63

BUS
64

65

SAMOCHODY OGÓŁEM
[kol. 3-64]

/stopień, imię i nazwisko
nr telefonu/

62

AUTOBUS

LEKKI
66

67

68

CIĘŻKI

MOTOCYKL

69

DO 200 ccm,motorower
70

ŁÓDZ PATROLOWA

Kat. R - 1
71

Kat. R - 2

Kat. R - 3
73

POZOSTAŁE
74

SPECJALNA
75

SKRZYNIOWA
76

SPECJALIZOWANA
77

78

79

POZOSTAŁA

/podpis Kierownika jednostki prowadzącej
gospodarkę transportową/

72

PRZYCZEPA

DO PRZEWOZU ŁODZI

SAMOCHODOWY

ŚREDNI

POJAZD

DLA POLICJI
AUTOSTRADOWEJ

CIĘŻAROWY
CIĄGNIK ROLNICZY
80

STATEK POWIETRZNY
81

82

INNY SPRZĘT TRANSPORTOWY

(jednostka)

SPRAWOZDANIE O STANIE I PRACY TRANSPORTU W ..................................... W ....................ROKU

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

nieodpłatnie

odpłatnie i za częściową
odpłatnością

Całkowity przebieg wykonany
w .................r.
(tys. km)
Planowany przebieg
w ...................r.
(tys. km)

Liczba sprzętu w eksploatacji spełniającego
kryteria do wycofania

Wycofanego z eksploatacji - oczekującego
na upłynnienie

Skradzionego

Skasowanego (zlikwidowanego)

Sprzedanego

Przekazanego nieodpłatnie poza rswia

Przekazanego innym jednostkom rswia

Przekazanego innym jednostkom Policji

W zapasie materiałowym
(w magazynach)

W eksploatacji

RODZAJ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

4

OK

Lp.
WD

3

OK. - PIES
5

RD
6

APRD
7

ETDiE
8

OSOBOWY

OP
9

OP - PIES
10

RD - VIDEO
11

AK
12

OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA
13

SANITARKA
14

SZKOLENIOWY
15

POZOSTAŁY
16

OK
17

OP
18

AK
19

OP-PIES
20

OPANCERZONY
21

22

SANITARKA

OSOBOWY TERENOWY

23

24

POZOSTAŁY

SAMOCHODOWY

OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA

POJAZD

OK
25

OK. - PIES
26

W
27

APRD
28

RSP
29

AK
30

ETDiE
31

FURGON

32

33

OP

Liczba sprzętu transportowego oraz przebiegi pojazdów wykonane przez jednostkę prowadzącą gospodarkę transportową (Wydziały terenowe biur KGP) wg stanu na dzień 31.12.............

LICZBA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

PRZEBIEGI

WD

Formularz XI/6-2

Wycofanego z eksploatacji

Przebieg km
wykonany w ramach
udostępnienia
policyjnego sprzętu
transportowego

MW
34

MIKROBUS
35

SANITARKA
36

FTO
37

IZOTERMA
38

39

OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA
40

POZOSTAŁY

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

nieodpłatnie

odpłatnie i za częściową
odpłatnością

Całkowity przebieg wykonany
w .................r.
(tys. km)
Planowany przebieg
w ...................r.
(tys. km)

Liczba sprzętu w eksploatacji
spełniającego kryteria do wycofania

Wycofanego z eksploatacji oczekującego na upłynnienie

Skradzionego

Skasowanego (zlikwidowanego)

Sprzedanego

Przekazanego nieodpłatnie poza rswia

Przekazanego innym jednostkom rswia

Przekazanego innym jednostkom Policji

W zapasie materiałowym
(w magazynach)

W eksploatacji

42

WT

RODZAJ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

PRZEBIEGI

RSD

Lp.

LICZBA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
Wycofanego z eksploatacji

Przebieg km
wykonany w ramach
udostępnienia
policyjnego sprzętu
transportowego

41

DO PRZEWOZU PSÓW
43

DO PRZEWOZU KONI
44

SKRZYNIOWY
45

TERENOWY
46

WYWROTKA
47

CIĄGNIK SIODŁOWY
48

IZOTERMA
49

CHŁODNIA
50

CYSTERNA PALIWOWA
51

WARSZTAT SAMOCH.
52

DŹWIG
53

POZOSTAŁY
54

AW
55

TO/LTO
56

DW
57

SPECJALNY

APS
AP
59

60

AWGŁ

Sporządził:

58

RO
61

POZOSTAŁY
MINIBUS
63

BUS
64

65

SAMOCHODY OGÓŁEM
[kol. 3-64]

/stopień, imię i nazwisko
nr telefonu/

62

AUTOBUS

LEKKI
66

67

ŚREDNI

MOTOCYKL

68

CIĘŻKI

CIĘŻAROWY

69

DO 200 ccm,motorower
70

ŁÓDZ PATROLOWA

Kat. R - 1
71

Kat. R - 2
72

Kat. R - 3

POZOSTAŁE
74

SPECJALNA
75

SKRZYNIOWA
76

77

SPECJALIZOWANA
78

/podpis Kierownika jednostki prowadzącej
gospodarkę transportową/

73

PRZYCZEPA

DO PRZEWOZU ŁODZI

SAMOCHODOWY

DLA POLICJI
AUTOSTRADOWEJ

POJAZD

POZOSTAŁA
79

CIĄGNIK ROLNICZY
80

STATEK POWIETRZNY
81

82

INNY SPRZĘT TRANSPORTOWY

Formularz XI/7

WYKAZ
zbędnego i zużytego sprzętu transportowego
przez............................................................w roku.......................................
/jednostka/

Lp.

Marka i Typ

Rok
produkcji

1

2

3

Przebieg w
tys. km
lub mth
4

Stopień
przydatności
dla Policji
5

Forma zbycia
sprzętu

Uwagi*

6

7

Samochody osobowe

Samochody furgon

Pozostały sprzęt transportowy

*z wyłączeniem sprzętu transportowego zbytego w drodze przetargu - należy wskazać jednostkę, w tym
jednostkę Policji, ubezpieczyciela, instytucję/organizację lub inną osobę, której sprzęt przekazano lub
zwrócono.

Kolczatka drogowa

Radarowe mierniki prędkości (pistoletowe, stacjonarne)

Stacjonarne przyrządy do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Przenośne przyrządy do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Wideorejestratory

Wózek do pomiaru odległości

2.

3.

4.

5.

6.

7.

tel. .................................................................

Sporządził: ....................................................

Fotoradar

2

1.

1.

Wyszczególnienie

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

3

j.m.
5

Stan
posiadania

...........................................................
(podpis osoby upoważnionej)

4

Należność

i komórkach organizacyjnych według stanu na dzień 31-12- .............. r.

znajdujący się na wyposażeniu w KGP/KSP/KWP/szkołach policyjnych i podległym im jednostkach

Wykaz stanów posiadania oraz należności w podstawowy sprzęt techniki policyjnej

L.p.

„Z A T W I E R D Z A M”

Formularz XI/9

6

Procentowe
pokrycie potrzeb

Formularz XII/1
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WYWIADU W POLICJI
ZA OKRES………….
………………………………………...
/nazwa jednostki organizacyjnej Policji/

ZATWIERDZAM
………………………………………...
/Komendant Wojewódzki Policji / KSP
lub upoważniony zastępca/

I. Realizacja zadań komórek organizacyjnych do spraw analizy kryminalnej
1. Realizowane zlecenia w okresie sprawozdawczym:
Podmiot zlecający1/liczba zleceń
Policja
KWP/K KPP/K
SP
MP
1

KP

2

3

Liczba zleceń ogółem

Prokuratura

Inne2)

Wpływ

Zakończone

Pozostało
do realizacji

Liczba grup powołanych
do realizacji spraw
z udziałem analityka

4

5

6

7

8

9

1)

podmioty przekazujące zlecenie – zestawienie unikatowych jednostek, jeżeli z danej jednostki pochodziło 10 zleceń należy wykazać, że jest to
jeden podmiot zlecający, dla KWP należy podać liczbę wydziałów
2)
należy wymienić podmioty i podać liczbę zleceń.

2. Zestawienie realizowanych spraw w okresie objętym sprawozdaniem:
Liczba zrealizowanych analiz połączeń telefonicznych: ………………………………..
W poniższych tabelach należy opisać analizy w okresie sprawozdawczym, z wyłączeniem analiz połączeń
telefonicznych.
Dotyczy analizy operacyjnej i SMI:
Rodzaj
analizy
(operacyjna,
3)

SMI )

Analiza rozpoczęta
Kategoria
przed okresem
p-stwa/Temat sprawozdawczym
Tak/Nie

1

2
3)

3

Etap analizy
(Rozpoczęta
/Zakończona/
Oczekująca)

Opis (zakres tematyczny,
końcowy wynik)

4

5

Etap sprawy w chwili
zlecenia
(początek, w trakcie,
koniec)

6

uwagi
7

analiza SMI – opracowanie informacji z SMI nie wynikające z zapytań (Pkr1)

Zaległości we wprowadzaniu informacji źródłowych do SMI na ostatni dzień sprawozdania
[szt./opóźnienie4) (data)]:
Jednostka KWP
1

4)

Meldunki Informacyjne

Zapytania

[szt.]

[opóźnienie]

[szt.]

[opóźnienie]

2

3

4

5

opóźnienie – najwcześniejsza data wpływu Meldunków Informacyjnych lub Zapytań, które nie zostały wprowadzone do SMI.

/wzór formularza sprawozdania/

Dotyczy analizy strategicznej:
Temat Opis, zakres Końcowy wynik Wykorzystane metody Termin rozpoczęcia
analizy tematyczny rekomendacje
do opracowania
analizy
1

2

3

4

Termin
zakończenia
analizy

Jednostka
odpowiedzialna za
wykonanie analizy

6

7

5

3. Uwagi:
……………………………………………………………………………………………….

II. Realizacja zadań komórek organizacyjnych obsługi informacyjnej

1. Liczba sprawdzeń dokonanych przez KWP/KSP w bazie KSIP w rozbiciu na jednostki podległe
na rzecz podmiotów pozapolicyjnych m.in. sądy, prokuratury, osoby fizyczne
– sprawdzenie pojazdów (ilość trafień):
Jednostka
1.

Zakres informacyjny

Podmiot
zlecający

Osoba

Podmiot

Rzecz

Inne

2.

3.

4.

5.

6.

Baza/obszar,
Podstawa
w którym dokonano
prawna
sprawdzenia
7.

8.

Powód/przyczyna
sprawdzenia
9.

2. Liczba zrealizowanych wniosków kierowanych przez osoby fizyczne oraz sądy
na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych
lub identyfikacyjnych oraz ilość zrealizowanych wniosków o usunięcie zapisów
w KSIP na wniosek osób fizycznych:
Jednostka Policji
realizująca wniosek

Podstawa prawna
wniosku

Podmiot/osoba
występujący
o usunięcie danych

Sposób realizacji
wniosku

Rodzaj usuniętych
rejestracji

1.

2.

3.

4.

5.

/wzór formularza sprawozdania/

III. Realizacja zadań komórek organizacyjnych właściwych w sprawach rozpoznania i werbunków:
a) Występujące trudności
…………………………………………………………………………………………
b) Uwagi i spostrzeżenia
……………………………………………………………………………..…………..

IV. Szkolenie i doskonalenie zawodowe w komórkach wywiadu kryminalnego

1. Szkolenia przeprowadzone przez zatrudnionych w komórkach wywiadu kryminalnego (na
rzecz innych komórek organizacyjnych i jednostek Policji, a także dla podmiotów
zewnętrznych).
Zakres szkolenia

Podmiot na rzecz którego realizowano
szkolenie

Liczba przeszkolonych
osób

1

2

3

2. Szkolenia, w których uczestniczyły osoby zatrudnione w komórkach wywiadu kryminalnego.
Zakres szkolenia

Liczba
przeszkolonych osób

1

2

3. Potrzeby szkoleniowe komórek wywiadu kryminalnego.
Zakres szkolenia

Liczba osób do
przeszkolenia

1

2

4. Wskazanie osób – analityków kryminalnych do prowadzenia zajęć w ramach kursu WSPol. na
analityków kryminalnych z wyszczególnieniem na część teoretyczną i praktyczną:

*)

Imię i nazwisko

Rok
ukończenia
kursu analizy
kryminalnej

część
praktyczna

część
teoretyczna

1

2

3

4

Prowadzenie zajęć

Znajomość
oprogramowania5):
I2, IBase, Excel,
Access itd.*
5

dotyczy tylko osób prowadzących zajęcia z części praktycznej

/wzór formularza sprawozdania/

5. Propozycje spraw z zakresu analizy kryminalnej do prezentacji na organizowanych
sympozjach, warsztatach szkoleniowych, wymianach międzynarodowych
a/ sprawy zrealizowane (posiadane prezentacje, uwagi o prezentowaniu tej sprawy na spotkaniach
itp.)
Prelegent
1

tel.
kontaktowy
2

Zwięzła charakterystyka sprawy

Uwagi

3

4

b/ sprawy, które wymagają przygotowania do zaprezentowania
Prelegent
1

tel.
kontaktowy
2

Zwięzła charakterystyka sprawy

Uwagi

3

4

Dokument sporządził ................................
(podpis i pieczęć)

/wzór formularza sprawozdania/

Formularz XII/2
Zestawienie statystyczne dotyczące zaległości przy wprowadzaniu druków rejestracyjnych do
bazy KSIP.1

Województwo
Pkr-12
zmiana w %

Pkr-2/3
zmiana w %

Pkr-13
zmiana w %

Pkr-14
zmiana w %

Prd-5
zmiana w %

Orzeczenia
zmiana w %
Postanowienia/ Decyzje
zmiana w %

Suma
zmiana do poprzedniego miesiąca
Wartości sumaryczne za miesiąc

1

Sprawozdanie jest rozszerzone o informacje przekazane przez prokuratury i przekazywane drogą intranetową.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 7

-394-

Poz. 67

Wydawca: Komenda Główna Policji
Redakcja i rozpowszechnianie: Komenda Główna Policji, Biuro Prawne, 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150,
tel. wew. 133-85, 125-48, 147-49, fax 130-97
Skład i druk: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
05-121 Legionowo 3, ul. Zegrzyńska 121, tel. 605-31-66, 605-33-72

Tłoczono z polecenia Komendanta Głównego Policji w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121

Zam. nr 55/2007, nakład: 2100 egz.

ISSN 1642-0888

Cena brutto: 10,29 zł

