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Poz. 73

73
ZARZĄDZENIE NR 1293 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania
danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego
Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania,
gromadzenia, przetwarzania i opracowywania
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502,
Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,
poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96,
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r.
Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229,
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia
(Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74, z późn. zm.2)) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

2)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone
w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18,
poz. 116, z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46,
Nr 11, poz. 70, Nr 17, poz. 116 i Nr 19, poz. 127
oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 3, Nr 5, poz. 50 i Nr 22,
poz. 160, Dz. Urz. KGP z 2009 Nr 1, poz. 1 i Nr 15,
poz. 71, oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 30 .

Załącznik do zarządzenia nr 1293
Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 grudnia 2011 r.

KATALOG SYMBOLI CYFROWYCH PRZESTĘPSTW
CZĘŚĆ A
PRZESTĘPSTWA Z KODEKSU KARNEGO

1. Rozdział XVI – Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne:
1) art. 117 § 1–2 wszczynanie lub prowadzenie wojny napastniczej lub czynienie
przygotowań do niej .......................................................................157
2) art. 117 § 3
publiczne nawoływanie do wszczynania wojny napastniczej ................ 158
3) art. 118 § 1 i 3 niszczenie grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych ....................159
4) art. 118 § 2–3 stwarzanie niegodnych warunków życia w celu biologicznego
wyniszczenia grup narodowych, etnicznych, wyznaniowych ............... 160
5) art. 118a § 1
udział w zamachu terrorystycznym
a) spowodowanie zabójstwa ……………………………………………..…. 161
b) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ………………........ 162
c) stwarzanie warunków życia grożących biologicznemu
wyniszczeniu ludzi ……………………………………………………….... 163
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6) art. 118a § 2

7) art. 118a § 3

8) art. 119 § 1
9) art. 120
10) art. 121 § 1–2
11) art. 122 § 1–2
12) art. 123 § 1–2
13) art. 124 § 1–2
14) art. 125 § 1–2
15) art. 126 § 1–2
16) art. 126a
17) art. 126b
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udział w zamachu terrorystycznym
a) oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymywanie
jej tym stanie ……………………………………………………………..… 164
b) pozbawienie osoby wolności powyżej 7 dni lub
ze szczególnym udręczeniem…………………………………………...… 165
c) stosowanie tortur, okrutne, nieludzkie traktowanie …………........... 166
d) zgwałcenie lub naruszenie przemocą wolności seksualnej osoby ........ 167
e) spowodowanie przemocą zajścia przez kobietę w ciążę z zamiarem
wpłynięcia na skład etniczny ludności lub dokonania innych
poważnych naruszeń prawa międzynarodowego ……………………….168
f) zatajenie informacji o miejscu przetrzymywania osoby w celu
pozbawienia jej ochrony prawnej w związku z pozbawieniem
wolności tej osoby ……………………………………..........................169
udział w zamachu terrorystycznym
a) zmuszanie osoby do zmiany zgodnego z prawem miejsca
zamieszkania z naruszeniem prawa międzynarodowego ……........... 170
b) powodowanie pozbawiania praw podstawowych poprzez
prześladowanie grupy ludności z powodów politycznych,
rasowych, etnicznych i innych uznanych za niedopuszczalne
na podstawie prawa międzynarodowego …………………….....…..... 171
przemoc lub groźba bezprawna wobec grupy lub osoby z powodu
przynależności narodowej, etnicznej, wyznaniowej, rasowej ……......…. 172
stosowanie środków masowej zagłady ..............................................173
nielegalny obrót środkami masowej zagłady .......................................174
stosowanie w czasie działań zbrojnych zakazanych przez prawo
międzynarodowe sposobów i środków walki ......................................175
zabójstwo lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
osób bezbronnych w czasie działań wojennych ...................................176
zmuszanie do służby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych, repatriacja
jeńców wojennych, przesiedlenie lub deportacja ludności cywilnej ……. 177
niszczenie, uszkodzenie lub zabór dzieł kultury przez okupanta ............ 178
nielegalne używanie w czasie działań zbrojnych znaków
chronionych przez prawo międzynarodowe ........................................179
publiczne nawoływanie lub pochwalanie do popełnienia czynów
określonych w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120–125 ……………..……180
dopuszczenie do popełnienia czynu określonego w art. 117 § 3,
art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120–126a przez nie dopełnienie
obowiązku należytej kontroli ……………………………………………..…… 181

2. Rozdział XVII – Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej:
1) art. 127 § 1–2 zamach na niepodległość, ustrój RP ..................................................913
2) art. 128 § 1–3 zamach na konstytucyjny organ RP .................................................. 914
3) art. 129
działanie na szkodę RP w stosunkach z rządem obcego państwa ......... 915
4) art. 130 § 1–4 szpiegostwo ..................................................................................916
5) art. 132
wprowadzenie w błąd polskiego organu państwowego przez
agenta RP …………………………………………………………………..……. 917
6) art. 133
publiczna zniewaga narodu i państwa RP .......................................... 918
7) art. 134
zamach na życie Prezydenta RP ....................................................... 919
8) art. 135 § 1–2 czynna napaść na Prezydenta RP lub zniewaga ..................................920
9) art. 136 § 1–4 czynna napaść lub zniewaga przedstawiciela obcego państwa
korzystającego z immunitetu ............................................................921
10) art. 137 § 1
znieważenie, uszkodzenie godła, sztandaru lub innego polskiego
znaku państwowego .......................................................................922
11) art. 137 § 2
znieważenie lub uszkodzenie godła, flagi lub bandery państwa
obcego na terenie RP ......................................................................923
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3. Rozdział XVIII – Przestępstwa przeciwko obronności:
1) art. 140 § 1–3 zamach terrorystyczny na jednostkę Sił Zbrojnych RP .........................924
2) art. 141 § 1–2 służba wojskowa w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej ........ 925
3) art. 142 § 1–2 nielegalny zaciąg do służby wojskowej w obcym wojsku lub
organizacji wojskowej .....................................................................926
4) art. 143 § 1–3 uchylanie się od obowiązku służby wojskowej ................................... 927
5) art. 144 § 1–3 nie zgłoszenie się do pełnienia czynnej służby wojskowej .....................928
6) art. 145 § 1–3 odmowa pełnienia zastępczej służby wojskowej .................................929

4. Rozdział XIX – Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
1) art. 148 § 1
zabójstwo
a) motyw rabunkowy.................................................................... 060
b) motyw seksualny ......................................................................061
c) na zlecenie ...............................................................................062
d) na tle nieporozumień rodzinnych ................................................ 063
e) motyw nieustalony.....................................................................064
f) z powodu porachunków przestępczych........................................ 065
g) tło, motyw inny.........................................................................067
2) art. 148 § 2
zabójstwo kwalifikowane:
a) motyw rabunkowy ................................................................... 070
b) w związku z rozbojem …………………………………………………...… 071
c) motyw seksualny inny...............................................................072
d) w związku ze zgwałceniem ………………………………………….....… 073
e) na zlecenie ...............................................................................074
f) na tle nieporozumień rodzinnych..... .............................................075
g) motyw nieustalony ................................................................... 076
h) z powodu porachunków przestępczych....................................... 077
i) tło, motyw inny .........................................................................078
j) ze szczególnym okrucieństwem ……………………………………....… 079
k) w związku z wzięciem zakładnika ………………………………….....… 080
l) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie …........ 081
m) z użyciem materiałów wybuchowych ………………………………....…082
3) art. 148 § 3
Zabójstwo kwalifikowane
a) zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby………............... 083
b) w warunkach recydywy ………………………………………………..... 084
c) zabójstwo funkcjonariusza publicznego popełnione podczas lub
w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych ………085
4) art. 148 § 4
zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia .....................................086
5) art. 149
dzieciobójstwo ...............................................................................087
6) art. 150
eutanazja ......................................................................................090
7) art. 151
namowa lub pomoc do samobójstwa ................................................091
8) art. 152 § 1–2 przerwanie ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, lecz wbrew przepisom ........ 030
9) art. 152 § 3
uszkodzenie dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia ........ 031
10) art. 153 § 1
przerwanie ciąży na skutek przemocy wobec kobiety ciężarnej
groźbą bezprawną lub podstępem .....................................................032
11) art. 153 § 2
uszkodzenie na skutek przemocy dziecka poczętego zdolnego do
samodzielnego życia .......................................................................033
12) art. 154 § 1–2 spowodowanie śmierci kobiety ciężarnej na skutek przerwania ciąży ........034
13) art. 155:
a) nieumyślne spowodowanie śmierci ............................................. 092
b) nieumyślne spowodowanie śmierci – wypadek przy pracy ............. 822
14) art. 156 § 1:
a) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego
kalectwa ................................................................................. 040
b) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego
kalectwa – wypadek przy pracy ..................................................823
15) art. 156 § 2:
a) nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
lub ciężkiego kalectwa ...............................................................041
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b) nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
lub ciężkiego kalectwa – wypadek przy pracy ...............................824
16) art. 156 § 3
śmierć na skutek spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu .......042
17) art. 157 § 1
spowodowanie innego naruszenia czynności organizmu ...................... 043
18) art. 157 § 2:
a) naruszenie czynności organizmu do 7 dni .....................................044
b) naruszenie czynności organizmu do 7 dni – wypadek przy pracy ....... 825
19) art. 157 § 3:
a) nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu .......... 045
b) nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu
– wypadek przy pracy ...............................................................826
20) art. 157a § 1
uszkodzenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia dziecka
poczętego ……………………………………………………………………...… 035
21) art. 158 § 1
udział w bójce lub pobiciu z narażeniem na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ….... 050
22) art. 158 § 2
udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu ....................................................................................051
23) art. 158 § 3
udział w bójce lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym ............................052
24) art. 159
udział w bójce lub pobiciu przy użyciu broni lub innego
niebezpiecznego przedmiotu .............................................................053
25) art. 160 § 1 i 3 narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ruchu:
a) lądowym (drogowym) ............................................................... 801
b) powietrznym ............................................................................829
c) wodnym ..................................................................................835
d) inne okoliczności ...................................................................... 841
26) art. 160 § 2 i 3 pozostawienie w niebezpieczeństwie utraty życia albo uszczerbku
na zdrowiu ....................................................................................093
27) art. 161 § 1
narażenie na zarażenie wirusem HIV .................................................094
28) art. 161 § 2
narażenie na chorobę weneryczną lub inną zagrażającą życiu ...............095
29) art. 162
nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie ......................................096

5. Rozdział XX – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu:
sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub
1) art. 163 § 1
mienia w postaci:
a) pożaru .................................................................................... 810
b) inne ........................................................................................846
2) art. 163 § 2
nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa
dla życia, zdrowia lub mienia w postaci:
a) pożaru .....................................................................................812
b) inne ........................................................................................847
3) art. 163 § 3
spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub
mienia w postaci:
a) pożaru .................................................................................... 811
b) inne.........................................................................................848
4) art. 163 § 4
spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieumyślnego sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa
w postaci:
a) pożaru .................................................................................... 813
b) inne .........................................................................................849
5) art. 164 § 1–2 sprowadzenie bezpośredniego powszechnego niebezpieczeństwa
dla życia, zdrowia lub mienia ........................................................... 850
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6) art. 165 § 1

7) art. 165 § 2
8) art. 165 § 3
9) art. 165 § 4

10) art. 165 a
11) art. 166 § 1–3
12) art. 167 § 1–2

13) art. 170
14) art. 171 § 1–3
15) art. 172
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sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa poprzez:
a) spowodowanie epidemii, choroby zakaźnej, zarazy zwierzęcej
lub roślinnej ……………………………………………....………………… 851
b) wyrób lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia
substancji, środków spożywczych środków farmaceutycznych
lub innych artykułów ……………………………………………….....……859
c) uszkodzenie lub unieruchomienie urządzeń użyteczności
publicznej ………………………………………………………………...…. 860
d) zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci
informatycznej …………………………………………………………....… 861
e) działanie w inny szczególnie niebezpieczny sposób ………….....…… 862
nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa ……....… 863
sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa skutkujące śmiercią
człowieka lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu wielu osób ………....…… 864
nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa
skutkujące śmiercią człowieka lub ciężkim uszczerbkiem
na zdrowiu wielu osób ……………………………………………....………… 865
finansowanie przestępstw o charakterze terrorystycznym …………...… 858
porwanie statku wodnego lub powietrznego ......................................852
nielegalne umieszczanie na statku wodnym lub powietrznym urządzeń
lub substancji zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia znacznej
wartości ....................................................................................... 853
uzbrojenie lub przysposabianie statku morskiego do dokonania
rabunku ........................................................................................ 855
wyrób, gromadzenie, posiadanie lub obrót materiałami
wybuchowymi bez wymaganego zezwolenia ..................................... 856
przeszkadzanie akcji ratowniczej .......................................................857

6. Rozdział XXI – Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
1) art. 173 § 1 i 3 sprowadzenie katastrofy w ruchu:
a) drogowym ................................................................................802
b) kolejowym ................................................................................814
c) powietrznym .............................................................................830
d) wodnym ...................................................................................836
2) art. 173 § 2 i 4 nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu:
a) drogowym ............................................................................... 803
b) kolejowym ................................................................................815
c) powietrznym .............................................................................831
d) wodnym ..................................................................................837
3) art. 174 § 1–2 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu:
a) drogowym ................................................................................804
b) kolejowym ............................................................................... 816
c) powietrznym .............................................................................832
d) wodnym .................................................................................. 838
4) art. 177 § 1–2 naruszenie zasad bezpieczeństwa i spowodowanie wypadku
ze skutkiem:
a) obrażeń ciała określonych w art. 156 §1 lub art. 157 § 1 k.k.
w ruchu:
– drogowym ...........................................................................805
– kolejowym ...........................................................................817
– powietrznym ....................................................................... 833
– wodnym ............................................................................. 839
b) śmiertelnym, w ruchu:
– drogowym ...........................................................................806
– kolejowym ...........................................................................818
– powietrznym ........................................................................834
– wodnym ..............................................................................840
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5) art. 178a § 1

6) art. 178a § 2

7) art. 178a § 4

8) art. 179

9) art. 180
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prowadzenie pojazdu mechanicznego przez osobę w stanie
nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego w ruchu:
– drogowym ...............................................................................890
– kolejowym ...............................................................................891
– powietrznym ............................................................................892
– wodnym ..................................................................................893
prowadzenie na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania
innego pojazdu niż wymienionego w § 1, przez osobę w stanie
nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego .......................... 894
– prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środków odurzających po uprzednim
prawomocnym skazaniu ………………………………………………..… 895
– prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środków odurzających po uprzednim prawomocnym
skazaniu za czyny określone w art. 173, 174, 177 ….................... 896
– prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środków odurzających w okresie
obowiązywania zakazu ……………………………………………....…… 897
dopuszczenie do ruchu pojazdu:
a) prowadzonego przez osobę w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem środka odurzającego, w ruchu:
– drogowym ...........................................................................807
– kolejowym ...........................................................................819
– innym .................................................................................842
b) w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu
bez wymaganych uprawnień w ruchu:
– drogowym ....................................................................... 808
– kolejowym ....................................................................... 820
– innym .............................................................................
843
pełnienie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków
odurzających czynności zawodowych w ruchu:
– drogowym ...............................................................................809
– kolejowym ...............................................................................821
– innym ......................................................................................844
– inne czynności ..........................................................................845

7. Rozdział XXII – Przestępstwa przeciwko środowisku:
1) art. 181 § 1–3 niszczenie w znacznych rozmiarach flory i fauny ................................770
2) art. 181 § 4–5 nieumyślne niszczenie flory i fauny ...................................................771
3) art. 182 § 1–2 zanieczyszczanie w znacznym rozmiarze środowiska naturalnego .........772
zanieczyszczanie środowiska naturalnego w związku
4) art. 182 § 1a
z prowadzeniem zakładu ………………………………………………….....… 766
5) art. 183 § 1–5 nielegalne składowanie, przerabianie i transport substancji
szkodliwych ...................................................................................773
6) art. 183 § 6
nieumyślne składowanie, przerabianie i transport substancji
szkodliwych…………………………………………………………………….... 767
7) art. 184 § 1–3 nielegalny transport, składowanie lub pozostawienie
bez zabezpieczenia materiałów promieniotwórczych ............................774
8) art. 185 § 1
zniszczenie w znacznych rozmiarach fauny i flory na skutek
zanieczyszczenia środowiska ...........................................................775
9) art. 185 § 2
spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
na skutek zanieczyszczenia środowiska ............................................ 776
10) art. 186 § 1 i 3 niewłaściwa eksploatacja lub brak urządzeń chroniących
środowisko ....................................................................................777
11) art. 187 § 1–2 niszczenie, uszkodzenie prawnie chronionego terenu lub obiektu ......... 778
12) art. 188
zabudowa lub rozbudowa obiektów wbrew obowiązującym
przepisom na danym terenie ............................................................ 779
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8. Rozdział XXIII – Przestępstwa przeciwko wolności:
1) art. 189 § 1
pozbawienie człowieka wolności .......................................................130
2) art. 189 § 2
pozbawienie człowieka wolności dłużej niż 7 dni .............................. 131
3) art. 189 § 3
pozbawienie człowieka wolności ze szczególnym udręczeniem……....... 129
4) art. 189a§ 1–2 handel ludźmi ……………………………………………………………….....… 128
5) art. 190 § 1
groźba karalna ............................................................................... 132
6) art. 190a§ 1
uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej ………….......… 144
wykorzystanie wizerunku lub danych osobowych innej osoby
7) art. 190a§ 2
w celu odniesienia korzyści majątkowej ……………………………….....… 145
skutek śmiertelny w wyniku czynu określonego w § 1 i § 2 ………...…. 146
8) art. 190a§ 3
9) art. 191 § 1
zmuszenie do określonego zachowania się .........................................133
10) art. 191 § 2
wymuszenie zwrotu wierzytelności ...................................................134
11) art. 191a § 1
utrwalenie lub rozpowszechnianie bez zgody wizerunku nagiej
osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej …………………….....… 153
12) art. 192 § 1
wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta ............................135
13) art. 193
wdarcie się do cudzego pomieszczenia ............................................. 136

9. Rozdział XXIV – Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania:
1) art. 194
ograniczenie obywatela w prawach ze względu na
bezwyznaniowość lub przynależność wyznaniową ..............................930
2) art. 195 § 1
złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego ......... 931
3) art. 195 § 2
złośliwe przeszkadzanie obrzędom żałobnym lub pogrzebowi ............... 932
4) art. 196
obraza uczuć religijnych ...................................................................933

10.
1)
2)
3)

Rozdział XXV – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności:
art. 197 § 1
zgwałcenie ....................................................................................100
art. 197 § 2
inna czynność seksualna ……………………………………………….....……089
art. 197 § 3
zgwałcenie
a) wspólnie z inną osobą ……………………………….............….....…… 097
b) wobec małoletniego poniżej lat 15 ……………………...................... 098
c) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego,
przysposabiającego, brata lub siostry …………………......................099
4) art. 197 § 4
zgwałceni ze szczególnym okrucieństwem .........................................101
5) art. 198
obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą
pozbawioną zdolności rozpoznania znaczenia czynu ............................102
6) art. 199 § 1
obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z nadużyciem
stosunku zależności ……………………………………………………….....… 103
7) art. 199 § 2
obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z nadużyciem
stosunku zależności na szkodę małoletniego …………………………....…. 117
8) art. 199 § 3
obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna na szkodę
małoletniego poprzez nadużycie zaufania lub udzielenie korzyści
majątkowej, osobistej lub jej obietnicy …………………………………....... 118
9) art. 200 § 1
obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie
się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub
doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do
ich wykonania lub prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15
czynności seksualnych w celu zaspokojenia seksualnego ……………..... 104
10) art. 200 § 2
prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 czynności seksualnych
w celu zaspokojenia seksualnego ………………………………………........ 119
wykorzystywanie urządzeń teleinformatycznych lub sieci
11) art. 200a § 1–2 telekomunikacyjnych w celu popełnienia przestępstwa z art. 197
§ 3 pkt 2 lub art. 200 i nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej
lat 15 oraz produkowanie lub utrwalanie treści pornograficznych
z jego udziałem lub składanie propozycji obcowania płciowego,
poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału
w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych …………....….. 115
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12) art. 200b
13) art. 201
14) art. 202 § 1
15) art. 202 § 2

16) art. 202 § 3

17) art. 202 § 4
18) art. 202 § 4a
19) art. 202 § 4b

20) art. 203
21) art. 204 § 1–2
22) art. 204 § 3

11.
1)
2)
3)

Rozdział XXVI –
art. 206
art. 207 § 1
art. 207 § 2–3

4) art. 208
5) art. 209 § 1
6) art. 210 § 1

7) art. 210 § 2
8) art. 211
9) art. 211 a

12.
1)
2)
3)
4)

13.
1)
2)
3)
4)

Rozdział XXVII –
art. 212 § 1–2
art. 216 § 1–2
art. 217 § 1
art. 217a
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publiczne propagowanie lub pochwała zachowań o charakterze
pedofilskim …………………….........................................................…116
kazirodztwo ...................................................................................106
publiczne prezentowanie treści pornograficznych ................................107
prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie przedmiotów o
o charakterze pornograficznym albo rozpowszechnianie treści
pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15 ……………......................108
produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania,
przechowywanie lub posiadanie albo rozpowszechnianie lub publiczne
prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo
treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy
lub posługiwaniem się zwierzęciem ……………………………………....… 113
utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego
poniżej lat 15; …………………………………………………………....……… 114
sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści
pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15 …….....……… 120
produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie
lub posiadanie treści pornograficznych przedstawiających wytworzony
albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego
w czynności seksualnej …………................................................…… 121
przymuszanie do uprawiania prostytucji ............................................ 109
stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo .........................................110
stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo z udziałem osoby
małoletniej .................................................................................... 111

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece:
bigamia .........................................................................................137
znęcanie się nad rodziną ..................................................................122
znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem lub skutkiem
targnięcia się na życie .................................................................... 123
rozpijanie małoletniego ....................................................................138
uchylanie się od płacenia alimentów ..................................................125
porzucenie osoby:
a) poniżej lat 15 ...........................................................................139
b) nieporadnej .............................................................................. 140
spowodowanie śmierci w wyniku porzucenia osoby ........................... 141
uprowadzenie spod opieki lub zatrzymanie małoletniego, albo
osoby nieporadnej ..........................................................................142
organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy ……………………….... 143

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej:
zniesławienie .................................................................................150
znieważenie .................................................................................. 151
naruszenie nietykalności cielesnej ................................................
152
naruszenie nietykalności cielesnej w związku z podjętą interwencją na
rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub
porządku publicznego ………………………………….............................. 154

Rozdział XXVIII – Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową:
art. 218 § 1–3 naruszenie praw pracownika ........................................................... 869
art. 219
naruszenie praw o ubezpieczeniach społecznych pracownika ............... 870
art. 220 § 1–2 bezpośrednie narażenia życia lub zdrowia pracownika ........................ 827
art. 221
niezawiadomienie lub niesporządzenie dokumentacji o wypadku
przy pracy lub o chorobie zawodowej ................................................828

Poz. 73

26
26
26

26

26
26
26

26
26
26
26

90
27
27
90
28
90
90
90
90
90

90
90
90

90

90
90
75
75

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 10

 356 

14. Rozdział XXIX – Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych lub samorządu
terytorialnego:
1) art. 222 § 1
naruszenie nietykalności cielesnej:
a) funkcjonariusza publicznego .......................................................411
b) policjanta .................................................................................412
c) osoby przybranej do pomocy ………………………………………....… 413
2) art. 223 § 1
czynna napaść przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego
przedmiotu lub napaść zbiorowa:
a) na funkcjonariusza publicznego ...................................................420
b) w związku pełnieniem obowiązków służbowych ………………....……419
c) na policjanta .............................................................................421
d) w związku pełnieniem obowiązków służbowych przez policjanta …. 422
e) osoby przybranej do pomocy …………….......................................423
3) art. 223 § 2
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czynnej
napaści:
a) u funkcjonariusza publicznego ……………………………...…………… 432
b) u policjanta ………………………………………………………….....…… 433
c) u osoby przybranej do pomocy ……………………………………......… 434
4) art. 224 § 1
wywieranie przemocą lub groźbą wpływu na czynność organów
państwowych ................................................................................425
5) art. 224 § 2
czynny opór przeciwko czynności służbowej funkcjonariusza
publicznego ……………………………………………………………....……… 426
6) art. 224 § 3
spowodowanie, podczas czynności służbowych, ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu:
a) policjanta .................................................................................427
b) funkcjonariusza publicznego .......................................................428
7) art. 225 § 1–2 udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowych
osobie uprawnionej ........................................................................ 429
8) art. 226 § 1
znieważenie funkcjonariusza publicznego ...........................................430
9) art. 226 § 3
znieważenie lub poniżenie organu konstytucyjnego RP ........................431
10) art. 227
bezprawne wykonywanie czynności związanych z funkcją publiczną ........440
11) art. 228 § 1–4: a) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną ............................ 501
b) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną skutkująca
lub mogąca skutkować uszczerbkiem dla interesów
finansowych Unii Europejskiej …………………………...................... 573
12) art. 228 § 5
sprzedajność kwalifikowana .............................................................502
13) art. 228 § 6
a) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym
państwie lub organizacji międzynarodowej ....................................503
b) sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie
lub organizacji międzynarodowej skutkująca lub mogąca skutkować
uszczerbkiem dla interesów finansowych Unii Europejskiej …..........574
14) art. 229 § 1–2 przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną ..................................510
15) art. 229 § 3–4 przekupstwo kwalifikowane osoby pełniącej funkcję publiczną .............511
16) art. 229 § 1–4 przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną skutkujące lub mogące
skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Unii Europejskiej ….. 576
17) art. 229 § 5:
a) przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym
państwie lub organizacji międzynarodowej ....................................512
b) przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną w obcym państwie
lub organizacji międzynarodowej skutkujące lub mogące skutkować
uszczerbkiem dla interesów finansowych Unii Europejskiej …………..577
18) art. 230, 230a: płatna protekcja .............................................................................515
płatna protekcja skutkujące lub mogące skutkować uszczerbkiem
dla interesów finansowych Unii Europejskiej ...................................... 578
19) art. 231 § 1 i 3 nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego ......................516
20) art. 231 § 2
kwalifikowana postać nadużycia uprawnień przez funkcjonariusz
publicznego …………………………………………….......…………………… 517
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15. Rozdział XXX – Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości:
1) art. 232 § 1–2 wywieranie przemocą wpływu na czynności urzędowe sądu ................934
2) art. 233
składanie fałszywych zeznań, przedstawianie fałszywych opinii
lub oświadczeń ...............................................................................935
3) art. 234
fałszywe oskarżenie ....................................................................... 936
4) art. 235
tworzenie fałszywych dowodów ......................................................937
5) art. 236 § 1
zatajenie dowodów niewinności ...................................................... 938
6) art. 238
zawiadomienie o przestępstwie nie popełnionym ................................939
7) art. 239 § 1
poplecznictwo ............................................................................... 940
8) art. 240 § 1
nie zawiadomienie o popełnieniu niektórych przestępstw .....................941
9) art. 241 § 1–2 rozpowszechnianie wiadomości z postępowania karnego .....................942
10) art. 242 § 1–4 samowolne uwolnienie się osoby pozbawionej wolności …………....….. 943
11) art. 243
uwolnienie lub ułatwienie ucieczki osobie pozbawionej wolności .…...... 944
12) art. 244
naruszenie zakazu sądowego ...........................................................945
13) art. 244 a
naruszenie zakazu wstępu na imprezę masową ………………………...... 455
14) art. 245
wywieranie przemocą wpływu na świadka, biegłego, tłumacza ............946
15) art. 246
stosowanie przemocy przez funkcjonariusza publicznego celem
uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień lub informacji ......................947
16) art. 247 § 1–2 znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności ....................................948
17) art. 247 § 3
dopuszczenie przez funkcjonariusza publicznego do znęcania się
nad osobą pozbawioną wolności ......................................................949

16. Rozdział XXXI – Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum:
1) art. 248
zachowanie zabronione, zagrażające prawidłowemu przebiegowi
wyborów lub referendum ................................................................ 950
2) art. 249
przeszkadzanie w wyborach przemocą, groźbą bezprawną lub
podstępem …………………………………………………………………......…951
3) art. 250
wywieranie przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie
stosunku zależności wpływu na sposób głosowania …………………...... 952
4) art. 250a § 1
przyjmowanie korzyści majątkowej za głosowanie w określony
sposób …………………………………………………………………………..... 504
5) art. 250a § 2
udzielanie korzyści majątkowej za głosowanie w określony sposób .......505
6) art. 251
naruszenie przepisów o tajności głosowania ...................................... 953

17. Rozdział XXXII – Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu:
1) art. 252 § 1 i 3 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika ........................................... 182
2) art. 252 § 2
wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika ze szczególnym
udręczeniem …………………………………………………………………....…183
3) art. 254 § 1
udział w zbiegowisku dopuszczającym się gwałtownego zamachu
na osobę lub mienie albo śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu
na skutek gwałtownego zamachu na osobę lub mienie………………...… 184
4) art. 254 § 2
śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu na skutek gwałtownego
zamachu na osobę lub mienie ……………………………………………....… 185
5) art. 255 § 1–3 publiczne nawoływanie do przestępstwa i jego pochwała .................... 186
6) art. 255 a
propagowanie treści ułatwiających popełnienie przestępstw
o charakterze terrorystycznym ………………………………………….....… 199
7) art. 256
propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu; rasizm; nietolerancja ..............187
8) art. 257
publiczne znieważanie grup ludności o różnych światopoglądach
i przynależności narodowej, rasowej ................................................ 188
9) art. 258 § 1–4 udział w związku przestępczym lub grupie zorganizowanej ...................189
10) art. 260
bezprawne zakłócanie zebrania, zgromadzenia, pochodu lub ich
rozproszenie ................................................................................. 190
11) art. 261
zniewaga pomnika lub miejsca pamięci historycznej ............................191
12) art. 262 § 1–2 znieważenie lub grabież zwłok, prochów lub miejsc spoczynku
zmarłego …………………………………………………………………….....… 192
13) art. 263 § 1–2 nielegalne posiadanie, wyrabianie lub handel:
a) bronią palną i amunicją ...............................................................193
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14) art. 263 § 3
15) art. 263 § 4
16) art. 264 § 1–3
17) art. 264a § 1
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b) tylko amunicją ...........................................................................194
udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji osobie
nieuprawnionej ...............................................................................195
nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji ........................................196
nielegalne przekroczenie granicy RP ..................................................197
umożliwianie lub ułatwianie innej osobie pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom …………………………...…… 198

18. Rozdział XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji:
1) art. 265 § 1
ujawnianie lub wbrew przepisom wykorzystanie informacji
niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” …………………………....…972
2) art. 265 § 2
ujawnianie lub wbrew przepisom wykorzystanie informacji
niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” osobie działającej
w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego …………….................. 901
3) art. 265 § 3
nieumyślne ujawnianie lub wbrew przepisom wykorzystanie
informacji niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”........................902
4) art. 266 § 1
nielegalne ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej
w związku z wykonywaną pracą ......................................................974
5) art. 266 § 2
ujawnienie przez funkcjonariusza publicznego informacji niejawnej
o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informacji, którą uzyskał
w związku z wykonywaniem czynności służbowych osobie
nieupoważnionej ……………………………………………………………...… 975
6) art. 267 § 1–3 nielegalne uzyskanie dostępu do informacji poprzez zakładanie lub
posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub innym …. 976
7) art. 268
8) art. 268a
9) art. 269 § 1–2

10) art. 269a
11) art. 269b

19.
1)
2)
3)
4)

niszczenie, uszkodzenie, usuwanie lub zmiana zapisu istotnej
informacji …………………………………………………………………....…… 977
uniemożliwianie automatycznego przetwarzania, gromadzenia
i przekazywania danych ……………………………………………….....…… 903
niszczenie, uszkodzenie, usuwanie, zmienianie danych
informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju,
bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji
albo zakłócanie lub uniemożliwianie automatycznego przetwarzania,
gromadzenia albo przekazywania danych ……………………………....….. 973
zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci informatycznej
(sabotaż komputerowy) …………………………………………………....…. 978
wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie innym
osobom urządzeń lub programów komputerowych
przystosowanych do popełniania określonych przestępstw albo
haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych
umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych
w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej .………......……979

Rozdział XXXIV – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:
art. 270 § 1 i 3 podrabianie lub przerabianie dokumentu .............................................301
art. 270 § 2
wypełnianie podpisanego blankietu niezgodnie z wolą podpisującego …. 311
art. 270 § 1–2 używanie podrobionego dokumentu ..................................................302
art. 270 § 2a
podrabianie, przerabianie lub używanie podrobionego lub
przerobionego dokumentu – wypadek mniejszej wagi …………..........… 312
5) art. 270 § 1–3: a) podrabianie, przerabianie albo używanie podrobionego
dokumentu w związku z działalnością gospodarczą ........................520
b) fałszerstwo recepty lekarskiej w celu wyłudzenia narkotyku
lub innego środka odurzającego ...................................................303
c) podrabianie, przerabianie dokumentu lub używanie podrobionego
dokumentu na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej ...... 580
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6) art. 271 § 1–3: a) poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego
lub inną osobę uprawnioną ........................................................ 304
b) poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub
inną osobę uprawnioną w związku z działalnością gospodarczą ......... 521
c) poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego
lub inną osobę uprawnioną w związku z działalnością gospodarczą
na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej ..........................581
7) art. 271 § 3
kwalifikowana postać poświadczenia nieprawdy przez
funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną ……….......……518
8) art. 272:
a) wyłudzenie poświadczenia nieprawdy ......................................... 305
b) wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w związku z działalnością
gospodarczą .............................................................................522
c) wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w związku z działalnością
gospodarczą i na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej ...582
9) art. 273:
a) używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę .......................306
b) używanie dokumentu poświadczającego nieprawdę na szkodę
interesów finansowych Unii Europejskiej ......................................583
10) art. 274
zbycie własnego lub obcego dokumentu tożsamości ...........................307
11) art. 275 § 1
kradzież lub przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego
tożsamość lub prawa majątkowe innej osoby .................................... 207
12) art. 275 § 1–2 posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość lub
prawa majątkowe innej osoby .........................................................308
13) art. 276:
a) zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub ukrycie dokumentu ............309
b) zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub ukrycie dokumentu
w związku z działalnością gospodarczą ....................................... 523
14) art. 277
niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie znaków granicznych …... 310

20. Rozdział XXXV – Przestępstwa przeciwko mieniu:
1) art. 278 § 1 i 3 kradzież cudzej rzeczy .................................................................... 201
2) art. 278 § 2
nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia
korzyści ........................................................................................531
– energii .....................................................................................530
3) art. 278 § 5
4) art. 278 § 5
– kradzież karty kredytowej ...........................................................204
5) art. 278 § 1:
a) kradzież samochodu (niezamkniętego) .........................................205
b) kradzież kieszonkowa ................................................................206
c) kradzież sklepowa ……………….……………………………………....... 200
6) art. 279 § 1:
a) kradzież z włamaniem ............................................................... 211
b) kradzież samochodu poprzez pokonanie zamknięć, wybicie
szyby itp. ……………………………………………………………....……..213
kradzież z włamaniem – wypadek mniejszej wagi ...............................212
7) art. 279 § 1
w zw. z art. 283
8) art. 280 § 1:
a) rozbój ......................................................................................220
b) rozbój szkolny …………………………………………………………...…..230
9) art. 280 § 1
rozbój – wypadek mniejszej wagi .....................................................221
w zw. z art. 283
10) art. 280 § 2:
a) rozbój przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego
przedmiotu lub środka obezwładniającego .................................... 222
b) rozbój w inny sposób .................................................................223
11) art. 281:
a) kradzież rozbójnicza ..................................................................224
b) kradzież rozbójnicza szkolna ………………………………………....……231
12) art. 281
kradzież rozbójnicza – wypadek mniejszej wagi ..................................225
w zw. z art. 283
13) art. 282:
a) wymuszenie rozbójnicze ............................................................226
b) wymuszenie rozbójnicze szkolne …………………………………...…… 232
wymuszenie rozbójnicze – wypadek mniejszej wagi ............................227
14) art. 282
w zw. z art. 283
15) art. 284 § 1–3: a) przywłaszczenie pospolite ..........................................................270
b) przywłaszczenie gospodarcze .................................................... 570
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c) przywłaszczenie na szkodę interesów finansowych Unii
Europejskiej ..……………………………………....................……....….584
16) art. 285 § 1
podłączenie się do cudzego urządzenia telekomunikacyjnego ................272
17) art. 286 § 1 i 3: a) oszustwo pospolite .................................................................. 240
b) oszustwo gospodarcze ...............................................................535
c) oszustwo poprzez wykorzystanie mediów lub ogłoszenie ...............533
d) oszustwo ubezpieczeniowe ........................................................534
e) oszustwo na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej …..... 585
f) oszustwo przez wykorzystanie mediów lub ogłoszenia
na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej .......................586
18) art. 286 § 2–3 żądanie okupu ................................................................................274
19) art. 287 § 1–2: a) oszustwo komputerowe gospodarcze ..........................................536
b) oszustwo komputerowe ubezpieczeniowe ....................................537
c) oszustwo komputerowe na szkodę interesów finansowych Unii
Europejskiej ………………...............................……………….....……587
20) art. 288 § 1–2 uszkodzenie rzeczy .........................................................................250
21) art. 288 § 3
przerwanie lub uszkodzenie kabla podmorskiego .................................275
22) art. 289 § 1
krótkotrwały zabór pojazdu mechanicznego ........................................255
23) art. 289 § 2
krótkotrwały zabór pojazdu po pokonaniu zabezpieczenia, pojazd
stanowi mienie znacznej wartości lub porzucenie uszkodzonego ...........256
24) art. 289 § 3
krótkotrwały zabór pojazdu przy użyciu przemocy ...............................257
25) art. 290 § 1–2 wyrąb drzewa w lesie w celu przywłaszczenia ...................................277
26) art. 291 § 1–2 paserstwo umyślne .........................................................................260
27) art. 291 § 1–2 paserstwo umyślne programu komputerowego ………………………....… 538
w zw.
z art. 293 § 1
28) art. 292 § 1–2 paserstwo nieumyślne .....................................................................263
29) art. 292 § 1–2 paserstwo nieumyślne programu komputerowego ...............................539
w zw.
z art. 293 § 1

21. Rozdział XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu:
1) art. 296 § 1
wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków .........................................540
2) art. 296 § 2
wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub
niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ..........541
3) art. 296 § 3
wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez
nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków .....................
542
4) art. 296 § 4
nieumyślne wyrządzenie znacznej lub w wielkich rozmiarach szkody
majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków .... 543
5) art. 296 § 1–4 wyrządzenie znacznej szkody majątkowej przez nadużycie
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę interesów
finansowych Unii Europejskiej ……………………................................. 588
6) art. 296a:
a) korupcja gospodarcza i korupcja gospodarcza kwalifikowana ..........506
b) korupcja gospodarcza i korupcja gospodarcza kwalifikowana
na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej ………......……..589
7) art. 297 § 1:
a) przedłożenie fałszywych dokumentów lub inne zachowania
w celu uzyskania kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego ze świadczenia pieniężnego
na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego .......................................544

1)

Należy wykazywać wartość szkody wynikającej z uszkodzenia pojazdu.
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b) przedłożenie fałszywych dokumentów lub inne zachowania w celu
uzyskania kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego ze świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego skutkujące lub mogące
skutkować uszczerbkiem dla interesów finansowych Unii
Europejskiej ………………………………………….……...................... 590
2:
a) nie powiadomienie właściwego podmiotu o zmianach w sytuacji
mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wsparcia
finansowego lub zamówienia publicznego albo na możliwość
dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego ..... 545
b) nie powiadomienie właściwego podmiotu o zmianach w sytuacji
mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie wsparcia
finansowego lub zamówienia publicznego albo na możliwość
dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego
skutkujące lub mogące skutkować uszczerbkiem dla interesów
finansowych Unii Europejskiej .....................................................591
1
oszustwo ubezpieczeniowe ............................................................. 546
1:
a) wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego środków
płatniczych, mienia, pochodzących z przestępstwa ...................... 547
b) wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego środków
płatniczych, mienia, pochodzących z przestępstwa na szkodę
interesów finansowych Unii Europejskiej ……....…………….........….592
2:
a) wprowadzenie przez pracowników banku do legalnego obrotu
gospodarczego środków płatniczych, mienia, pochodzących
z przestępstwa ........................................................................ 548
b) wprowadzenie przez pracowników banku do legalnego obrotu
gospodarczego środków płatniczych, mienia, pochodzących
z przestępstwa na szkodę interesów finansowych Unii
Europejskiej ….......................................................................... 593
3–4 a) zatajenie przez pracowników banku informacji dotyczących
nielegalnych operacji finansowych .............................................. 549
b) zatajenie przez pracowników banku informacji dotyczących
nielegalnych operacji finansowych na szkodę interesów
finansowych Unii Europejskiej ……………........................……....… 594
5–6 a) nielegalny obrót środkami płatniczymi, mieniem pochodzącym
z przestępstwa w porozumieniu z innymi osobami lub w celu
osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej .................................... 550
b) nielegalny obrót środkami płatniczymi, mieniem pochodzącym
z przestępstwa w porozumieniu z innymi osobami lub w celu
osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej na szkodę interesów
finansowych Unii Europejskiej ....……………………………………...... 595
1
usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy
upadłości lub niewypłacalności ........................................................ 551
2
udaremnienie egzekucji zajętego majątku ...........................................552
3
usuwanie, ukrywanie lub niszczenie swojego majątku przy
niewypłacalności lub upadłości, w wyniku czego wyrządzono
szkodę wielu wierzycielom ...............................................................553
1
udaremnienie zaspokojenia należności przez utworzenie nowej firmy .......... 554
2
doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub niewypłacalności ........... 555
3
lekkomyślne doprowadzenie dłużnika do swojej upadłości lub
niewypłacalności przez trwonienie majątku ........................................556
1
spłacanie lub zabezpieczanie przez dłużnika tylko niektórych
wierzycieli .....................................................................................557
2–3 przekupstwo wierzyciela ..................................................................558
1 i 3 wyrządzenie szkody majątkowej poprzez nie prowadzenie
dokumentacji lub prowadzenie nierzetelnej dokumentacji .....................559
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wyrządzenie znacznej szkody majątkowej poprzez nie prowadzenie
dokumentacji lub prowadzenie nierzetelnej dokumentacji .....................560
24) art. 304
lichwa ...........................................................................................561
25) art. 305 § 1
udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego ............................562
26) art. 305 § 2
rozpowszechnianie informacji lub zatajenie okoliczności mających
znaczenie dla przetargu publicznego ..................................................563
27) art. 305 § 1 i 2 udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego albo
rozpowszechnianie informacji lub zatajenie okoliczności mających
znaczenie dla przetargu publicznego na szkodę interesów
finansowych Unii Europejskiej …………….................................……….596
28) art. 306:
a) usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych
towaru lub urządzeń ..................................................................564
b) usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych
pojazdu silnikowego ……………………………..............................…565
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23) art. 303 § 2

22. Rozdział XXXVII – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi:
1) art. 310 § 1
fałszowanie:
a) pieniędzy polskich .....................................................................320
b) pieniędzy obcych, z wyłączeniem EURO .......................................323
c) innych środków płatniczych .......................................................326
d) papierów wartościowych ...........................................................329
e) EURO ………….…………………………………………………………...... 332
2) art. 310 § 2
puszczanie w obieg fałszywych:
a) pieniędzy polskich .................................................................... 321
b) pieniędzy obcych z wyłączeniem EURO.........................................324
c) innych środków płatniczych ........................................................327
d) papierów wartościowych ...........................................................330
e) EURO ……………………………………………………………………….... 333
3) art. 311
rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w dokumentacji
związanej z obrotem papierami wartościowymi .................................. 526
4) art. 312
puszczanie w obieg fałszywych, otrzymanych jako prawdziwe:
a) pieniędzy polskich .....................................................................322
b) pieniędzy obcych, z wyłączeniem EURO .......................................325
c) innych środków płatniczych .......................................................328
d) papierów wartościowych ...........................................................331
e) EURO ……………………………………………………………………...... 334
5) art. 313 § 1–2 podrabianie i puszczanie w obieg urzędowych znaków
wartościowych …………………………………………………………...…….. 527
6) art. 314
podrabianie znaków urzędowych w celu użycia w obrocie
gospodarczym ………………………………………………………………...… 524
7) art. 315 § 1–2 podrabianie narzędzi pomiarowych w celu użycia w obrocie
gospodarczym ............................................................................... 525

58 S
58
58
58

58
58
58

44
44
44
44
44

S
S
S
S
S

44
44
44
44
44

S
S
S
S
S

54
44
44
44
44
44
54
54
54

CZĘŚĆ B
PRZESTĘPSTWA Z USTAW SZCZEGÓLNYCH
1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe
art. 61 .................................................................................................................655 90
2. Dekret z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla
zdrajców Narodu Polskiego
art. 1 pkt 1 ...........................................................................................................980 90
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3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
art. 224, 228, 236 do 242 .....................................................................................982 90
4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze:
art. 267b, 267c, 267d ...........................................................................................730 90 S
5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
art. 43, 452, 453 ....................................................................................................880 90
6. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
art. 52–54 ............................................................................................................875 90 S
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
art. 43–49a ...........................................................................................................876 90
8. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
art. 37b …………………………………………...................................................…....……765 90
9. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
art. 27c ............................................................................................................... 783 76 S
10. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
art. 88a, 88c, 88d, 88g, 88i, 88j .............................................................................652 90
11. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
art. 147a i 147b ....................................................................................................698 90
12. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
art. 35 ust. 1 …....................................................................................................984 90
13. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
art. 26 ust. 1 i 2.....................................................................................................985 90
14. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
art. 52 ust. 1 i 2 ....................................................................................................986 90
15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
art. 23–24, art. 24a, 24b ...................................................................................... 667 90
16. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
art. 115, 116, 117, 118, 1181 i 119:
1) w związku z oprogramowaniem komputerów .......................................................601
2) w związku z cudzym utworem w postaci fonogramów ..........................................600
3) w związku z cudzym utworem w postaci wideogramów ........................................599
4) w związku z innymi cudzymi utworami ............................................................... 602
5) w związku z cudzym utworem w postaci nadania .................................................598

59
59
59
59
59

17. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze
art. 118 ................................................................................................................784 76
18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
art. 90, 91, 91a ....................................................................................................785 76
19. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
art. 53 .................................................................................................................879 90

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 10

 364 

Poz. 73

20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
art. 77 pkt 1 i 2, art. 78–79 ...................................................................................672 90
21. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
art. 42 ..................................................................................................................673 90 S
22. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
art. 38–41, 43 i 43a ..............................................................................................674 90
23. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
art. 54–57 ............................................................................................................989 90
24. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
art. 52, 53 ............................................................................................................786 76 S
25. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu
art. 12 pkt 1–4 .....................................................................................................991 90
26. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
art. 81 ust. 1–2 .....................................................................................................677 90
27. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
art. 58 ust. 2 ....................................................................................................... 992 90
28. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny
art. 8 ...................................................................................................................994 90
29 Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest
art. 7b ................................................................................................................. 769 76
30. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
art. 49a, 49c, 49d, 49e, 49f ...................................................................................693 90 O
31. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
art. 35 ust. 1–2 ....................................................................................................787 76
32. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
art. 14 .................................................................................................................684 90
33. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
art. 30, 32–34 ......................................................................................................884 90
34. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
art. 48–50 ............................................................................................................885 90
35. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych
art. 215–222 ........................................................................................................683 90
36. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
art. 49–54 ........................................................................................................... 887 90
37. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
art. 306 ................................................................................................................888 90
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38. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
art. 171 .............................................................................................................. 661 90
39. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
art. 37 .................................................................................................................679 90
40. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
art. 54 i 55 ...........................................................................................................995 90
41. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
art. 50 .................................................................................................................871 90
42. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez
obywateli
art. 19 i 20 ...........................................................................................................651 90
43. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy:
1) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu
dotacji lub subwencji:
a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:
– art. 54 § 1–2, art. 55 § 1–2 .................................................................... 701
– art. 56 § 1–2 ..........................................................................................702
b) przestępstwa związane z dokumentacją podatkową
art. 60 § 1–3, art. 61 § 1, art. 62 § 1–4 ........................................................704
c) przestępstwa związane z podatkiem akcyzowym:
– art. 63 § 1–3, art. 64 § 1, art. 65 § 1–3 ....................................................710
– art. 67 § 1–2 ..........................................................................................711
– art. 66 § 1, art. 68 § 1 ............................................................................ 712
– art. 70 § 1–4, art. 71 .............................................................................. 713
– art. 72, art. 75 ....................................................................................... 714
– art. 69 § 1–4, art. 69a, art. 73 § 1, art. 73a § 1–2 .....................................715
d) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do
przestrzegania określonych przepisów podatkowych
art. 76 § 1–2, art. 76a § 1, art. 77 § 1–2, art. 78 § 1–2 .................................706
e) przestępstwa związane z dotacją i subwencją
art. 82 § 1 ..................................................................................................707
f) pozostałe
art. 80 § 1–3, art. 80a § 1, art. 83 ............................................................... 708
2) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym
zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami:
a) przemyt celny i wyłudzenie celne
art. 86 § 1–3, art. 92 § 1–2 ....................................................................... 717
b) paserstwo celne
art. 91 § 1–3 .............................................................................................718
c) oszustwa celne
art. 87 § 1–3, art. 88 § 1–2, art. 89 § 1–2 .................................................. 719
d) pozostałe
art. 85 § 1–3, art. 90 § 1–2, art. 93 § 2–3, art. 94 § 1–2, art. 95 § 1 ............720
3) przestępstwa skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
art. 97 § 1–3, art. 100 § 1, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104
§ 1, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106j § 1, art. 106l § 1, art. 106ł ………….… 722
4) przestępstwa skarbowe przeciwko organizacji gier losowych i zakładów
wzajemnych
art. 107 § 1–3, art. 107a § 1, art. 108 § 1–2, art. 109 i 110 ............................. 724
5) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom
z tytułu dotacji lub subwencji na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej:
a) przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania:
art. 54, 55, 56 ............................................................................................620

67 U
67 U
67
64 U
64
64 U
64
64
64 U

67 U
67 U
67

66 U
66
66 U
66

65 U

68

67 U
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b) przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do
przestrzegania określonych przepisów podatkowych na szkodę interesów
finansowych Unii Europejskiej
art. 76 ........................................................................................................621
c) przestępstwa związane z dotacją i subwencją na szkodę interesów
finansowych Wspólnoty Europejskiej
art. 82 ........................................................................................................622
6) przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz pozostałym zasadom
obrotu z zagranicą towarami i usługami na szkodę interesów finansowych Unii
Europejskiej:
a) przemyt celny i wyłudzenie celne
art. 86 i 92 .................................................................................................623
b) oszustwo celne
art. 87 ........................................................................................................624

67 U

67 U

66 U
66 U

44. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
art. 25 ..................................................................................................................981 90
45. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej:
1) art. 303 ...........................................................................................................610
2) art. 304 ..……………………………………………………………………………….............. 612
2) art. 305 ust. 1 i 2 ............................................................................................613
3) art. 305 ust. 3 .................................................................................................614

59
59
59 O
59

46. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
1) art. 586–589 ....................................……………………………………………............653 90
2) art. 590–592 .....................................................................................…….....…654 90
47. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym
art. 68, 70, 71, 73 ………………………………………………………………………………

950 90

48. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
art. 35–37 ........................................................................................................... 687 90
49. Ustawa z dnia 26 listopada 2000 r. o giełdach towarowych
art. 57–60 ……………………………………………………………………..............................691 90
50. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
art. 33 ……………………………………………………………………...................................987 90
51. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
art. 38 .................................................................................................................647 90
52. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
art. 63 ………………………………………………………………………................................877 90
53. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych:
1) art. 12a ust. 1 i 2 wyrabianie, skażanie, oczyszczanie lub odwadnianie alkoholu
etylowego bez wymaganego zezwolenia i wyrabianie, skażanie, oczyszczanie
lub odwadnianie alkoholu etylowego znacznej wartości bez wymaganego
zezwolenia ..................................................................................................... 641 69 U
2) art. 13 odkażanie alkoholu etylowego skażonego lub osłabianie działania środka
skażającego .....................................................................................................643 69 U
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3) art. 14 uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa
określonego w art. 12, 12a lub w art. 13 w odniesieniu do wyrobów
spirytusowych ……………………………………………………………………………....…… 644 69 U
4) art. 12a ust. 1 i 2 i art. 14 wyrabianie wyrobów tytoniowych bez wymaganego
zezwolenia, wyrabianie wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego
zezwolenia, uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa
określonego w art. 12, 12a lub 13 w odniesieniu do wyrobów tytoniowych ............ 646 90 U
54. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
art. 124–126 ........................................................................................................897 90
55. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
art. 14 ust. 3 .........................................................................................................696 90
56. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
art. 28 ust. 1 pkt 4, 4a .......................................................................................... 792 76
57. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym
art. 53, 54 ........................................................................................................... 790 76
58. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
art. 36–38 ............................................................................................................686 90
59. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
art. 58–65 ............................................................................................................ 896 90
60. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia
badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczeniu jej zapasów
art. 27–31 ........................................................................................................... 898 90
61. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
art. 42–44 ........................................................................................................... 899 90
62. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych:
1) art. 44–45 ......................................................................................................996 90
2) art. 46 ............................................................................................................997 90
63. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
art. 189–191 ........................................................................................................791 76
64. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim
art. 18a ………………………………………………………………………………………….....…. 798 90
65. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej
art. 71 ust. 2 ........................................................................................................731 90
66. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach
płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru
nad tymi systemami
art. 24, 25 .……………………………………………………………………………………....…… 796 90
67. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
art. 23 ..................................................................................................................900 90
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68. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne:
1) art. 124a–126 ..................................................................................................740
2) art. 127, 131 ...................................................................................................741
3) art. 128 .......................................................................................................... 742
4) art. 129, 130 ...................................................................................................743
5) art. 132–132e .................................................................................................744
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90
90
90 Ł
90
90

69. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
art. 45–53 ........................................................................................................... 889 90
70. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego
art. 63 .................................................................................................................688 90
71. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
art. 211 i 212 ........................................................................................................873 90
72. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą
elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
art. 6–7 ............................................................................................................... 751 90
73. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej
art. 31, 32 ............................................................................................................983 90
74. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych:
1) art. 71 ............................................................................................................754 90
2) art. 72 ............................................................................................................755 90
3) art. 73 ............................................................................................................756 90
75. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
art. 45–47a, 47b …………………………………………………………………….....…………… 797 90
76. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych
art. 33a ……………………………………………………………………………...………………… 759 90
77. Ustawa dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
art. 522 i 523 .......................................................................................................697 90
78. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnonarodowym
art. 83–87.............................................................................................................950 90
79. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
art. 47 i 48 ………………………….......……………………………………………………...…… 659 90
80. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
1) art. 225, 226 i 230 ….............………………………………………………….....………… 662 90
2) art. 227–232 ………………...……………………………………………………….....……… 663 90
81. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
art. 147 ………………………………………………………………………………………...……… 881 90
82. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
art. 125 ……………………………………………………………………………………...………… 881 90
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83. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 o ochronie prawnej odmian roślin
art. 37 …………………………………………………………………………………………....…… 752 90
84. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
art. 108, 109, 109a, 109b ……………………………………………………………………....…872 90
85. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej
art. 46 i art. 47 …………………………………………………….…………………………...…… 762 90
86. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
art. 77–83 ………………………………………………………………………………………....… 761 90
87. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
art. 50 ……………………………………………………………………………………………....… 758 90
88. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
art. 127a ust 1 i 2 ……………………………………………………………………………...…… 794 76
art. 128 …………………………………………………………………………………………...…… 793 76
art. 128a ust 1 i 2 ……………………………………………………………………………...…… 795 76
89. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
art. 50 ust. 1 i 2 ……………………………………………………………………………………

682 90

90. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
art. 40 ……………………………………………………………………………………………….... 757 90
91. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
art. 47a ust. 1 i 2 ………………………………………………………………………………….... 782 76
92. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
art. 287–296 ……………………………………………………………………………………….... 685 90
93. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
art. 208 ust. 1 ………………………………………………………………………………….....… 988 90
94. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
art. 192b ust. 1–3 i art. 192c ust. 1–3 ……………………………..…………………….....… 627 90
95. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
art. 57..................................................................................................................750 90
96. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach
art. 38–41............................................................................................................ 768 76
97. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów
art. 43–46.............................................................................................................990 90
98. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
art. 53 ust. 1..........................................................................................................477
art. 53 ust. 2.........................................................................................................478
art. 54 ust. 1.........................................................................................................479
art. 54 ust. 2 pkt 1.................................................................................................480
art. 54 ust. 2 pkt 2.................................................................................................481
art. 55 ust. 1–2......................................................................................................482
art. 55 ust. 3.........................................................................................................483

49
49
49
49
49
49
49
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56 ust. 1–2......................................................................................................484
56 ust. 3.........................................................................................................485
58..................................................................................................................487
59..................................................................................................................489
60..................................................................................................................490
61..................................................................................................................491
62 ust. 1 i 3.................................................................................................... 492
62 ust. 2.........................................................................................................493
63 ust. 1........................................................................................................ 494
63 ust. 2.........................................................................................................495
64..................................................................................................................496
68..................................................................................................................497

99. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
art. 178–183.....................................................................................................

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

664 90

100. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach
publicznych
art. 99–101, 103–104........................................................................................... 748 90
101. Ustawa a dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
art. 45..................................................................................................................749 90
102. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
art. 25 …………………………………………………………………………………………........… 763 90
103. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służbie Wywiadu Wojskowego
art. 52–55 ………………………………………………………………………………………....…. 993 90
104. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej
art. 105–106, 108–110 ……………………………………………………………………...….... 729 90
105. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw
art. 31–35 ………………………………………………………………………………………....… 734 90
106. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
art. 96–99 ……………………………………………………………………………………....…… 690 90
107. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz
o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
art. 41–44 ……………………………………………………....……………………………………. 639 69
108. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów
art. 29 ust. 1 i 4 oraz art. 29a ust. 1 i 2 ...................................................................998 90
109. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym
art. 16 ust. 1–4 ……………………………………………………………………………………… 628 90
110. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
art. 58 ust. 1–2 ……………………………………………………………………………………… 457
art. 59 ust. 1 ……………………………………………………………………………………………458
art. 60 ust. 1–4 ……………………………………………………………………………………… 459
art. 61 ……………………………………………………………………………………………………460

90
90
90
90
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111. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
art. 92, 93, 94, 95…………………………………………………………………………………… 735
art. 96 ……………………………………………………………………………………………………736
art. 99 ……………………………………………………………………………………………………737
art. 101–102 ………………………………...………………………………………………………. 738

90
90
90
90

112. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
art. 46 § 1 ……………………………………………………………………………………………. 566
art. 46 § 2 ……………………………………………………………………………………………. 567
art. 47 ……………………………………………………………………………………………………568
art. 48 ……………………………………………………………………………………………........569

50
51
50
52

113. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
art. 509 ………………………………………………………………………………………............ 950 90
114 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za rażące naruszenie prawa
art. 10 ust 1 ………………………………………………………………………........................964 90
115. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
art. 31–34, 36–40, 50–51 ……....……………………………………………………………….. 760 90
116. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie
tymi wyrobami i organizacji rynku wina
art. 81–83 ………………………………………….………………………………………………… 633 90

CZĘŚĆ C
PRZESTĘPSTWA NIEOBJĘTE KODEKSEM KARNYM I WYMIENIONYMI
W CZĘŚCI B USTAWAMI SZCZEGÓLNYMI
Inne przestępstwa (podać naruszony przepis prawny) …………………………………….........… 999 90

Uwagi:

Kwalifikacje prawne, w których rejestruje się:
a)
b)
c)
d)

straty spowodowane przestępstwem - oznacza się literą S,
wysokość nielegalnego obrotu - oznacza się literą O,
wartość korzyści majątkowych - oznacza się literą Ł,
uszczuplenia należności publicznoprawnej - oznacza się literą U.

Ł
Ł
Ł
Ł
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ZARZĄDZENIE NR 1305 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji
oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego
przyznawania i użytkowania
Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
§1
1. Zarządzenie określa:
1) normy wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, w tym w sprzęt
łączności radiowej, satelitarnej, przewodowej, sprzęt informatyki oraz sprzęt łączności
i informatyki do prowadzenia zajęć dydaktycznych i specjalistyczny sprzęt komputerowy, przysługujące jednostkom i komórkom
organizacyjnym Policji oraz policjantom,
niezbędnego do wykonywania czynności
służbowych, zwanego dalej „wyposażeniem”, obejmujące rezerwę eksploatacyjno-techniczną i rezerwę dyspozycyjną;
2) szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.
2. Wyposażanie w telefony stacjonarne reguluje
zarządzenie nr 1430 Komendanta Głównego
Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania
i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 2, poz. 3 oraz
z 2010 r. Nr 12, poz. 70).
3. Wyposażanie w telefony komórkowe reguluje
decyzja nr 470 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania
i użytkowania w Policji służbowych telefonów
komórkowych i służbowych urządzeń komórkowych
wykorzystywanych
w
publicznych
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502,
Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,
poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96,
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r.
Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229,
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

sieciach telefonii komórkowej (Dz. Urz. KGP
Nr 14, poz. 110).
§2
Normy wyposażenia określa załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§3
1. Normy wyposażenia stanowią podstawę opracowania dla danej jednostki i komórki organizacyjnej Policji zestawienia należnego sprzętu
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego,
zwanego dalej „tabelą wyposażenia”.
2. Tabele wyposażenia opracowują:
1) Wydział Obsługi Końcowego Użytkownika
Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji, zwanego dalej „BŁiI KGP” –
dla komórek organizacyjnych Komendy
Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”;
2) wydziały
łączności
i
informatyki
lub
teleinformatyki komend wojewódzkich Policji,
zwanych dalej „KWP” – dla podległych
komórek
organizacyjnych
KWP
oraz
nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
3) Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej
Policji, zwanej dalej „KSP” – dla komórek
organizacyjnych KSP oraz podległych jednostek
organizacyjnych;
4) wydziały lub sekcje łączności i informatyki
lub teleinformatyki szkół policyjnych – dla
komórek organizacyjnych tych szkół.
3. Przy opracowaniu tabeli wyposażenia uwzględnia
się również:
1) stan etatowy jednostki lub komórki organizacyjnej Policji z uwzględnieniem stanowisk
policyjnych i pracowniczych, zwanych dalej
„stanowiskami pracy”;
2) strukturę organizacyjną jednostki lub komórki
organizacyjnej Policji;
3) wyposażenie jednostki lub komórki organizacyjnej Policji w sprzęt transportowy.
4. Tabele wyposażenia opracowuje się w IV kwartale każdego roku, uwzględniając opinie jednotek organizacyjnych i komórek organizacyjnych
Policji, dla których jest sporządzana tabela
wyposażenia.
5. Tabele wyposażenia zatwierdza:
1) Dyrektor BŁiI KGP – dla komórek organizacyjnych KGP;
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2) komendant wojewódzki Policji i Komendant
Stołeczny Policji – dla podległych komórek
organizacyjnych odpowiednio KWP lub KSP
oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
3) komendant szkoły policyjnej – dla szkoły
policyjnej.
6. Na podstawie zatwierdzonych tabel wyposażenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wydziały
łączności i informatyki lub teleinformatyki
odpowiednio KWP lub KSP opracowują zbiorcze
zestawienia należnego wyposażenia.
7. Tabelę wyposażenia szkoły policyjnej oraz
zbiorcze zestawienie należnego wyposażenia
KWP i KSP przesyła się do BŁiI KGP.
8. Zatwierdzone tabele wyposażenia stanowią
podstawę
do
planowania
zaopatrywania
w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
oraz przydziału tego sprzętu.
§4
1. Ustala się asortyment i wielkość rezerwy
eksploatacyjno-technicznej służącej do zaspokojenia bieżących potrzeb jednostek i komórek
organizacyjnych Policji, określonej w załączniku
nr 2 do zarządzenia.
2. Rezerwę
eksploatacyjno-techniczną
tworzą
i dysponują nią kierownicy komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 3 ust. 2.
§5
1. Ustala się asortyment i wielkość rezerwy
dyspozycyjnej służącej do zaspokojenia niezaplanowanych i nagłych potrzeb jednostek
i komórek organizacyjnych Policji, określonej
w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Poz. 74

2. Rezerwę dyspozycyjną tworzy i dysponuje nią
Dyrektor BŁiI KGP.
§6
1. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi jego użytkowania.
2. Użytkownicy są odpowiedzialni za właściwą
eksploatację sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.
§7
Tabele należności, opracowane na podstawie
dotychczasowych przepisów, zachowują ważność
do czasu zastąpienia ich tabelami wyposażenia, nie
dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§8
Traci moc zarządzenie nr 1171 Komendanta
Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek
organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt
teleinformatyczny
i
telekomunikacyjny
oraz
szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 110).
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2011 roku.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Załączniki do zarządzenia nr 1305
Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Załącznik nr 1

Normy wyposażenia
Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

Jednostka odniesienia

I. Sprzęt łączności radiowej krótkofalowej
1.

2.

Urządzenia nadawczo-odbiorcze KF z systemem
antenowym i pozostałym
niezbędnym wyposażeniem
Radiostacja Ruchoma
„MOBIL KF” albo Ruchomy
Węzeł Łączności KF

kpl.

2

KGP

kpl.

1

KWP

kpl.

1

KGP

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 10

Lp.

Nazwa sprzętu

 374 
j.m.

Ilość

Poz. 74

Jednostka odniesienia

II. Sprzęt łączności radiowej w obrębie każdego wydzielonego systemu VHF lub UHF
1.

Stacja retransmisyjna

2.

Radiotelefon bazowy

3.

Radiotelefon bazowy
lub biurkowy

4.

Radiotelefon
przewoźny lub przewoźny
z zestawem rozłącznym

5.

Radiotelefon przewoźny
w zestawie kamuflowanym

zestaw
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

1
2
3
2–4
1
2
1
1

kpl.

1

kpl.
kpl.
kpl.

1
2
0–1

kpl.

1

kpl.
kpl.

1
1–3

kpl.

1

kpl.

1–3

kpl.

1

kpl.

2

kpl.

1

kpl.

1

kpl.
kpl.
kpl.

2
2
1

kpl.

1

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

1
1
5
3

kpl.

1

kpl.

3
wg
potrzeb

kpl.

6.

Radiotelefon noszony

kpl.

2

kpl.

1

kpl

1

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

2
1
2
1
1

kpl.

1

kpl.

1

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci radiowej
Stanowisko kierowania KGP
Centrum operacyjne KGP
Stanowisko kierowania KWP, KSP, KPP, KMP, KRP
Jednostka prowadząca nasłuch radiowy w sieci KSWA
Dyżurny OPP, SPPP w miejscu stacjonowania OPP, SPPP
Dyżurny CBŚ i BOA1)
Dyżurny SKOK
Dyżurny pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego1)
Dyżurny szkoły policyjnej
Pomieszczenie sztabowe w KWP, KSP, KPP, KMP
Komórka organizacyjna KGP 2), KWP, KSP, KPP, KMP, KRP
Komisariat Policji (w tym specjalistyczny i sezonowy),
posterunek Policji
Dowódca OPP, SPPP, Zastępca Dowódcy OPP, SPPP
Stanowisko kierowania WTO2)
Referat dzielnicowych, którego siedziba znajduje się poza
obiektem macierzystej jednostki organizacyjnej Policji
BK, BWK
Dyżurny policyjnej izby dziecka, policji sądowej, wydziału
konwojowego
Wysunięte stanowisko dowodzenia organizowane na czas
imprezy masowej
Stanowisko obsługi informatycznej sprawdzeń w systemach informatycznych
Pojazd policji nie wyposażony w radiotelefon przewoźny
w zestawie kamuflowanym
Ruchome stanowisko dowodzenia3)
Statek powietrzny
Jednostka pływająca, oznakowany motocykl
Samochód operacyjny służby kryminalnej, CBŚ, BOA, pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego1)
Samochód operacyjny WTO (oddziału zamiejscowego TO)1)
Samochód operacyjny BSW1)
Stanowisko kierowania w Centrum Operacyjnym KGP
Stanowisko kierowania w Sztabie KWP, KSP
3 policjantów służby prewencyjnej, 5 pracowników ochrony obiektów
Wydział Zarządu BSW
Komórka organizacyjna służby kryminalnej
Dowódca OPP, SPPP, NPP, zastępca dowódcy, dowódca
kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu
Policjanci OPP, SPPP nieposiadający radiotelefonu noszonego
Dowódca SPAP, zastępca dowódcy, dowódca drużyny
NPP
Drużyna NPP
Dyżurny i opiekun wychowawca w policyjnej izbie dziecka
Ruchome Stanowisko Dowodzenia
Policjant ruchu drogowego4)
Policjant policji sądowej, BOA1)
Jednostka pływająca, na której ze względów technicznych
nie można zainstalować radiotelefonu przewoźnego
Motocykl, na którym ze względów technicznych nie można
zainstalować radiotelefonu przewoźnego
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

Nazwa sprzętu

Radiotelefon noszony
kamuflowany lub noszony z
zestawem kamuflowanym

Zestaw podkaskowy do
radiotelefonu noszonego

Podhełmowy zestaw
aktywnych ochronników
słuchu z łącznością

Zestaw mikrofonowo-słuchawkowy do radiotelefonu noszonego
Zestaw podkaskowy
motocyklowy
Urządzenie ładujące do
radiotelefonów noszonych
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j.m.

Ilość
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kpl.

1

kpl.
kpl.
kpl.

1
1
1

kpl.

1

kpl.

1–10

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

3

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, zastępcy komendantów
Dzielnicowy
Trasa kurierska poczty specjalnej
Przewodnik psa służbowego
Policjant służby kryminalnej, CBŚ, pododdziału antyterrorystycznego, zespołu minersko-pirotechnicznego1)
OPP, SPPP
Policjant komisariatu Policji portu lotniczego (służby kryminalnej)
Strzelec wyborowy1), obserwator
Dowódca OPP, SPPP, NPP, zastępca dowódcy, pomocnik
dowódcy ds. prewencji, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu, dowódca drużyny,
policjant wyposażony w plecakowy miotacz pieprzu lub
broń gładkolufową i pociski niepenetracyjne
Policjanci OPP, SPPP nieposiadający radiotelefonu noszonego
Policjant pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego
Policjant sekcji realizacyjnej CBŚ, zadaniowego zespołu
specjalnego CBŚ, policjant BOA
Policjant służby kryminalnej, CBŚ, BOA, pododdziału antyterrorystycznego i zespołu minersko-pirotechnicznego,
policji sądowej, dowódca OPP, SPPP, NPP, zastępca dowódcy, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii,
dowódca plutonu OPP, SPPP, NPP
Wydział Zarządu BSW

kpl.

1

Policjant użytkujący motocykl

zestaw

1

Komórka organizacyjna przy założeniu − 1 gniazdo na 1
radiotelefon

III. Sprzęt łączności satelitarnej
1.

2.
3.

Telefon satelitarny przenośny
Stacjonarna antena satelitarna
Samonaprowadzająca samochodowa antena satelitarna

zestaw

1

zestaw

1

szt.

1

szt.

1

Stanowisko kierowania KGP, Sztab KWP, KSP, Centrum
Operacyjne KGP, dyżurny BOA
Ruchome Stanowisko Dowodzenia OPP, SPPP, BOA,
mobilny punkt koncentracji BOA
Stanowisko kierowania KGP, Sztab KWP, KSP, dyżurny
BOA
Ruchome stanowisko dowodzenia OPP, SPPP, BOA,
mobilny punkt koncentracji BOA

IV. Sprzęt łączności przewodowej
1.
2.

3.

4.

5.

Centrala telefoniczna
(serwer telekomunikacyjny)
System zasilania węzła
teleinformatycznego
Urządzenie teletransmisyjne
zapewniające integrację
i przesyłanie usług głosu
i danych
Rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych

Urządzenie telekopiowe
(urządzenie z funkcjonalnością telekopiową)

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

szt.
szt.

3
1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, PP, szkoła policyjna5)
KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, PP, szkoła policyjna5)
KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, PP i szkoła policyjna
– zgodnie ze strukturą sieci teleinformatycznej
Stanowisko kierowania KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP,
KP, OPP, SPPP, szkoły policyjnej
Centrum Operacyjne KGP
Stanowisko kierowania KGP, CBŚ, GSP, BOA, BK, SKOK
Stanowisko kierowania KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP,
szkoły policyjnej
Pomieszczenie sztabowe KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP,
PP, szkoły policyjnej
Punkt kontaktowy ds. imprez masowych i punkt do współpracy międzynarodowej
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Ilość

szt.

1

szt.

1

szt.
szt.
szt.

1
1
1
wg
potrzeb

6.

Urządzenia zamkniętej sieci
telekopiowej

szt.

7.

Urządzenie szyfrujące do
urządzeń telekopiowych

szt.

wg
potrzeb

Poz. 74

Jednostka odniesienia
Sekretariat, komórka obsługi kancelaryjno-biurowej, samodzielny zespół
Dyżurny OPP, SPPP w miejscu stacjonowania jednostki,
dyżurny BOA, dyżurny SPAP
Referat dzielnicowych
Oficer łącznikowy Policji
Komórka Stacji Szyfrów, Telegrafii i Telekopii
Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci Polifax-Z
Zgodnie z potrzebą wyposażenia jednostki lub komórki
organizacyjnej w bezpośredni dostęp do systemów
SUŁTelP

V. Sprzęt informatyki
kpl.

1.

2.

Stanowisko dostępowe
(w przypadku stanowisk
pracy z dostępem do KCIK
oraz obszarów niejawnych
KSIP wymagane jest
stanowisko dostępowe
z szyfratorem Delta)

Komputer przenośny
klasy laptop
lub komputer klasy PC

2

kpl.
kpl.

1

kpl.

1

kpl.
kpl.

1
1

kpl.

1

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

1
1
1
1

kpl.

2

kpl.

1

kpl.
kpl.

4
2

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

0–1

kpl.

0–1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.
kpl.

1–2
1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

3

Stanowisko kierowania KGP, CBŚ, BWK, BMWP, KWP,
KSP
Stanowisko kierowania KPP, KMP, KRP i szkoły policyjnej
Stanowisko kierowania KP, komisariat specjalistyczny, PP
Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej Policji oraz ich
zastępcy
Pomieszczenie operacyjne KWP, KSP, KPP, KMP
Dyżurny SKOK
Stanowisko pracy w komórce obsługi informacyjnej oraz
międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych,
międzynarodowych poszukiwań osób i systemu meldunku
informacyjnego w strukturach wywiadu kryminalnego
4 stanowiska pracy w BSW
3 stanowiska pracy w CBŚ
Stanowisko pracy z dostępem do KCIK, CEL
Stanowisko pracy GSP
Wydział BOA, komórka SPAP i zespół minersko-pirotechniczny
4 stanowiska pracy w wydziale, laboratorium, sekcji oraz
komórka służb kryminalnych i techniki operacyjnej
OPP6)
SPPP
Stanowisko zarządzające systemem informatycznym
w PSTD (stanowisko pracy administratora lokalnego)
Stanowisko pracy z licencją na systemy informatyczne
wchodzące w skład SWOP
5 stanowisk pracy wymagających dostępu do policyjnych
systemów informacyjnych, o ile nie przewidziano na nie
innego komputera
Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej Policji oraz ich
zastępcy
Policjant w wydziale, sekcji dochodzeniowo-śledczej obsługujący w terenie aplikację e-Posterunek
Samochód RD do działań profilaktyczno-edukacyjnych
Stanowisko zarządzające systemem teleinformatycznym,
telekomunikacyjnym, stanowisko serwisowe
Stanowisko pracy radcy, eksperta i specjalisty KGP, KWP,
KSP, KPP, KMP, KRP, KP i szkole policyjnej
Stanowisko pracy związane z prowadzeniem szkoleń poza
siedzibą jednostki (komórki) organizacyjnej Policji
Oficer łącznikowy Policji, rzecznik prasowy, audytor
Stanowisko pracy kontrolera w komórkach kontrolnych
Ruchome Stanowisko Dowodzenia3),
mobilny punkt koncentracji BOA
Komórka ds. rozpoznania BOA, SPAP
Kompania prewencji OPP, komórka ds. organizacji służby
OPP, SPPP
Komórka ds. szkolenia OPP

Dziennik Urzędowy
Komendy Głównej Policji Nr 10

Lp.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

1.

Nazwa sprzętu

Stanowisko komputerowe
do wytwarzania dokumentów niejawnych ODN
Mobilny terminal przewoźny
– MTP
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Ilość

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

0–1

kpl.
kpl.

1
1

Poz. 74

Jednostka odniesienia
Komórka ds. szkolenia BOA, SPAP
Stanowisko pracy wymagające przygotowywania
dokumentów lub przetwarzania danych, o ile nie
przewidziano na nie stanowiska dostępowego lub
stanowisko wymagające dostępu do sieci Internet
Wydziały KGP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, OPP, SPPP
i szkoły policyjnej

Oznakowany samochód RD i prewencji
Komórka ds. rozpoznania BOA, SPAP
CBŚ, BOA, BSW, komórki służby kryminalnej, oficer
kpl.
0-1
łącznikowy Policji
Mobilny terminal noszony
3 policjantów służby prewencyjnej i RD, samochód RD
– MTN
i prewencji, w którym ze względu na właściwości
kpl.
1
techniczne pojazdu lub bezpieczeństwa nie można
zainstalować terminala przewoźnego
Ruchome Stanowisko Dowodzenia,
szt.
1
Drukarka z interfejsem
komórka ds. szkolenia OPP, SPPP, BOA, SPAP
sieciowym lub urządzenie
Pomieszczenie lub sekcja albo wydział, jeżeli istnieją wawielofunkcyjne
szt.
1
runki umożliwiające wspólne wykorzystanie drukarki lub
(wszystkie typy)
urządzenia wielofunkcyjnego
Komputer klasy PC lub komputer przenośny klasy laptop
Drukarka
oraz stanowisko dostępowe w przypadku braku możliwości
szt.
1
(wszystkie typy)
wykorzystania urządzenia sieciowego lub przełącznika
drukarkowego
Pracownia daktyloskopii oraz pracownia dokumentów
szt.
3
laboratorium kryminalistycznego
Ogniwo, sekcja techniki kryminalistycznej KMP, KPP, KRP
szt.
1
w przypadku braku urządzenia wielofunkcyjnego 7)
Kancelaria lub stanowisko rejestracji dokumentów
Skaner
szt.
1
w systemie elektronicznym – w przypadku braku urządze(wszystkie typy)
nia wielofunkcyjnego, biuro KGP, wydział BKiS
szt.
1
Oficer łącznikowy Policji
Stanowisko pracy ds. analizy kryminalnej i systemu
szt.
1
meldunku informacyjnego w strukturach wywiadu
kryminalnego i BSW
VI. Sprzęt łączności i informatyki przeznaczony
do prowadzenia zajęć dydaktycznych
Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i potrzebą
Urządzenia oraz systemy
wg
wyposażenia sal dydaktycznych do zajęć praktycznych
teleinformatyczne i telekopotrzeb szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji
munikacyjne
w specjalistyczny sprzęt
VII. Specjalistyczny sprzęt komputerowy

1.

Specjalistyczne urządzenia
informatyczne lub komputery specjalistycznego przeznaczenia

wg
potrzeb

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i potrzebą
wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji
w specjalistyczny sprzęt

Objaśnienia:
1)
z możliwością maskowania,
2)
dla CBŚ, BOA, BSW, GSP i służby kryminalnej radiotelefon bazowy lub biurkowy z możliwością maskowania,
3)
na każdy system łączności radiowej funkcjonujący w miejscu stacjonowania pojazdu; w Ruchomym Stanowisku
Dowodzenia przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych Policji posiadających 3 i więcej kompanii prewencji,
liczba kompletów może być zwiększona odpowiednio do faktycznych potrzeb,
4)
nie dotyczy policjantów BRD KGP,
5)
dopuszcza się możliwość wykorzystywania systemów rozproszonych, składających się z wielu modułów, w zależności od rozmieszczenia poszczególnych obiektów jednostki organizacyjnej Policji,
6)
dotyczy OPP w składzie do 4 kompanii; należność ulega zwiększeniu o 1 kpl. na każde dodatkowe 2 kompanie
prewencji,
7)
dodatkowo, w jednostkach organizacyjnych Policji, w których występuje samodzielne stanowisko technika kryminalistyki, skaner naliczany jest na każde takie stanowisko.
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Użyte w załączniku skróty oznaczają:
1) BK
– Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji,
2) BKiS
– Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji,
3) BMWP – Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji,
4) BOA
– Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji,
5) BSW
– Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,
6) BWK
– Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji,
7) CBŚ
– Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji,
8) CEL
– Centralna Ewidencja Ludności,
9) GSP
– Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji,
10) j.m.
– jednostka miary,
11) KCIK
– Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji,
12) KGP
– Komenda Główna Policji,
13) KMP
– Komenda Miejska Policji,
14) KP
– Komisariat Policji,
15) KPP
– Komenda Powiatowa Policji,
16) KRP
– Komenda Rejonowa Policji,
17) KSIP
– Krajowy System Informacyjny Policji,
18) KSP
– Komenda Stołeczna Policji,
19) KSWA – Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania,
20) KWP
– Komenda Wojewódzka Policji,
21) NPP
– Nieetatowy Pododdział Policji,
22) OPP
– Oddział Prewencji Policji,
23) PSTD – Policyjna Sieć Transmisji Danych,
24) PP
– Posterunek Policji,
25) RD
– Ruch Drogowy,
26) SKOK – Stanowisko Kierowania Obserwacji Krajowej,
27) SPAP – Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji,
28) SPPP
– Samodzielny Pododdział Prewencji Policji,
29) SWOP – System Wspomagania Obsługi Policji,
30) TO
– Technika Operacyjna,
31) WTO
– Wydział Techniki Operacyjnej.

Załącznik nr 2

Rezerwa eksploatacyjno-techniczna
Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

I. Tworzona przez Wydział Obsługi Końcowego Użytkownika BŁiI KGP
1.

Aparat telefoniczny

szt.

2.

Urządzenie telekopiowe

szt.

3.

Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej

szt.

4.
5.
6.

Stacja retransmisyjna
Radiotelefon bazowy
Radiotelefon biurkowy
Radiotelefon przewoźny i noszony, z niezbędnym
osprzętem
Zestaw kamuflowany
Stanowisko dostępowe
Stanowisko dostępowe z szyfratorem
Komputer klasy PC
Komputer przenośny klasy laptop
Drukarka laserowa
Sprzęt sieciowy klasy router
Sprzęt sieciowy klasy switch
Mobilny terminal przewoźny
Mobilny terminal noszony

kpl.
kpl.
kpl.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

kpl.
zestaw
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
kpl.

od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych
urządzeń
od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych
urządzeń
do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń,
nie mniej jednak niż 2 szt.
1
2
3
do 4% liczby danego typu eksploatowanych
urządzeń, nie mniej jednak niż 2 kpl.
do 4% liczby eksploatowanych urządzeń
5
2
5
5
5
2
3
2
3
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Nazwa sprzętu
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j.m.

Ilość

II. Tworzona przez właściwą komórkę ds. łączności i informatyki lub teleinformatyki w KWP i KSP
1.

Aparat telefoniczny

szt.

2.

Urządzenie telekopiowe

szt.

3.

Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej

szt.

4.

Stacja retransmisyjna

kpl.

5.

Radiotelefon bazowy

kpl.

6.

Radiotelefon biurkowy

kpl.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Radiotelefon przewoźny i noszony,
z niezbędnym osprzętem
Zestaw kamuflowany
Stanowisko dostępowe
Komputer klasy PC
Komputer przenośny klasy laptop
Stanowisko dostępowe z szyfratorem
Drukarka laserowa
Sprzęt sieciowy klasy router
Sprzęt sieciowy klasy switch
Mobilny terminal przewoźny
Mobilny terminal noszony

kpl.
zestaw
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
kpl.

od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych
urządzeń
od 2 % do 6 % liczby eksploatowanych
urządzeń
do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń,
nie mniej jednak niż 1 szt.
1 kpl., w przypadku eksploatowania sieci
retransmisyjnej
do 4 % liczby eksploatowanych urządzeń,
nie mniej jednak niż 3 kpl.
do 4 % liczby eksploatowanych urządzeń,
nie mniej jednak niż 3 kpl.
do 5% liczby danego typu eksploatowanych
urządzeń
do 4% liczby eksploatowanych urządzeń
2
3
2
1
3
2
2
2
3

III. Tworzona przez właściwą komórkę ds. łączności i informatyki lub teleinformatyki szkół policyjnych
1.

Aparat telefoniczny

szt.

2.

Urządzenie telekopiowe

szt.

3.

Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej

szt.

4.

Radiotelefon bazowy lub biurkowy
Radiotelefon przewoźny i noszony,
z niezbędnym osprzętem
Komputer klasy PC
Komputer przenośny klasy laptop
Sprzęt sieciowy klasy switch
Mobilny terminal przewoźny
Mobilny terminal noszony

kpl.

od 2 % do 4% liczby eksploatowanych
urządzeń
do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń,
nie mniej jednak niż 2 szt.
do 6 % liczby eksploatowanych urządzeń,
nie mniej jednak niż 1 szt.
1

kpl.

do 4% liczby eksploatowanych urządzeń

kpl.
kpl.
szt.
kpl.
kpl.

1
1
1
1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznik nr 3

Rezerwa dyspozycyjna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa sprzętu
Stacja retransmisyjna
Radiotelefon bazowy lub biurkowy
Radiotelefon przewoźny
Radiotelefon przewoźny w zestawie kamuflowanym
Radiotelefon noszony
Radiotelefon noszony kamuflowany

j.m.

Ilość

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

2
10
30
10
150
10
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75
ZARZĄDZENIE NR 1313 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 7 grudnia 2011 r.
uchylające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku
z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502,
Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,
poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96,
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r.
Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229,
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

§1
Uchyla się zarządzenie nr 162 Komendanta
Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań
w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty” (Dz. Urz. KGP Nr 4,
poz. 30).
§2
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni
od dnia podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
wz. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

76
ZARZĄDZENIE NR 1320 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 grudnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania policjantów w przypadkach
ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy
i inne substancje psychotropowe
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502,
Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,
poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96,
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r.
Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677 i Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229,
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

§1
W zarządzeniu nr 1159 Komendanta Głównego
Policji z dnia 21 października 2005 r. w sprawie
postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne
substancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP Nr 17,
poz. 118 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązek pobrania próbek i niezwłocznego
przekazania do profilowania dotyczy przypadków:
a) przejęcia jednorazowo co najmniej: 30 g
amfetaminy, 1 I BMK lub 100 całych
tabletek,
b) ujawnienia podczas oględzin miejsc nielegalnej produkcji: amfetaminy, BMK lub
tabletek – bez względu na ilość.”,
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b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 lit. a”;
w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wstępnych badań identyfikacyjnych ograniczonych do ustalenia, czy przesłana próbka zawiera amfetaminę, w tym badania ilościowe,
BMK, pochodne amfetaminy lub inne substancje
psychotropowe – w przypadku próbki substancji
przejętej w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;”;
w § 6 ust. 1 pkt 1 wyrazy „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej
Policji, zwanego dalej „CLK KGP” zastępuje się
wyrazami „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej „CLKP”;
użyte w § 7 ust. 1 i 3, § 8 ust. 1, § 10 ust. 5
i § 12 wyrazy ”CLK KGP” zastępuje się odpowiednio wyrazem „CLKP”;
w § 9:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Poz. 76

„1) kartoteki, którą stanowi usystematyzowany zbiór danych zawartych w informacjach określonych w § 5 ust. 1;”,
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) znajdujących się w informacjach, postanowieniach i wnioskach określonych w § 4
ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 pkt 2 i § 8
ust. 1 pkt 2, dotyczących próbek, osób, innych podmiotów oraz przedmiotów, związanych z ujawnioną i przejętą substancją;”;
6) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia podpisania.
Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Załącznik do zarządzenia nr 1320
Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 grudnia 2011 r.
„WZÓR”
__________________________________________
miejscowość, data

Stempel nagłówkowy
_____________________________
znak sprawy (liczba dziennika)

CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI
(za pośrednictwem
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
w __________________________________)
WNIOSEK
O DOKONANIE BADAŃ IDENTYFIKACYJNYCH I PROFILOWANIA SUBSTANCJI
1. ________________________________________________________________________________________________
rodzaj substancji

data pobrania próbki

2.
dzień

miesiąc

rok

3. ________________________________________________________________________________________________
nazwa i siedziba komórki organizacyjnej Policji

4.
numer identyfikacyjny policjanta

________________________________
czytelny podpis wnioskującego
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Poz. 76, 77

5. * WYNIK BADANIA IDENTYFIKACYJNEGO
______________________________________________________________________________________________
rodzaj substancji

______________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko prowadzącego badania identyfikacyjne

data identyfikacji próbki

6.
dzień

miesiąc

rok

___________________________________
pieczęć i podpis
* wypełnia Laboratorium Kryminalistyczne KWP

77
WYTYCZNE NR 2 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277, późn. zm.1)), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”
oraz
wzoru
formularza
„Niebieska
Karta”
(Dz. U. Nr 209, poz. 1245) postanawia się, co
następuje:
§1
Wytyczne określają szczegółowy sposób postępowania policjantów podczas realizacji procedury
„Niebieskie Karty”, określonej w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zwanym dalej
„rozporządzeniem”.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390,
Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171,
poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97,
poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502,
Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223,
poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96,
poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127,
poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228,
Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r.
Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229,
Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

§2
1. Policjant wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”
poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Jeżeli podczas interwencji nie ma możliwości
wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”
w całości, części V, IX–XII, XV, XVII, XX–XXI
mogą zostać uzupełnione przez dzielnicowego
w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
§3
1. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A”
kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub
upoważniona przez niego osoba, przekazuje
przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn.
zm.2)), zwanej dalej „ustawą”.
2. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” kierownik jednostki organizacyjnej Policji
lub upoważniona przez niego osoba przekazuje
dzielnicowemu właściwemu ze względu na
miejsce zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589,
z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz
z 2011 r. Nr 149, poz. 887.
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§4
1. W pracach zespołu interdyscyplinarnego bierze
udział koordynator procedury „Niebieskie Karty”
lub inny funkcjonariusz wyznaczony przez kierownika komórki organizacyjnej lub jednostki
organizacyjnej Policji.
2. W skład grupy roboczej, o której mowa w art. 9a
ust. 10 ustawy, wchodzi dzielnicowy rejonu,
w którym zamieszkuje osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie.
3. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy
w rodzinie wobec dziecka w pracach grupy roboczej powinien uczestniczyć również policjant
z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii.
§5
1. Dzielnicowy realizujący procedurę „Niebieskie
Karty” prowadzi teczkę zagadnieniową „Przemoc w rodzinie” odrębnie dla każdej rodziny,
w przypadku wszczęcia procedury „Niebieskie
Karty” przez Policję lub inny uprawniony podmiot. W teczce gromadzi się wszystkie dokumenty potwierdzające czynności podjęte przez
Policję wobec przemocy w rodzinie.
2. Zakończenie prowadzenia teczki zagadnieniowej
„Przemoc w rodzinie” następuje z chwilą zakończenia procedury „Niebieskie Karty” w trybie
określonym w § 18 rozporządzenia.
3. W przypadku, gdy powiadomienie o zakończeniu procedury nie nastąpiło w formie pisemnej,
dzielnicowy sporządza notatkę służbową zawierającą informację o zakończeniu procedury.

Poz. 77, 78

§6
1. Zadania określone w § 13:
1) w pkt 1–4 rozporządzenia realizuje policjant
wszczynający procedurę „Niebieskie Karty”;
2) w pkt 5 rozporządzenia realizuje w miarę
możliwości grupa operacyjno-procesowa.
2. Działania określone w § 13:
1) w pkt 6 rozporządzenia podejmuje dzielnicowy;
2) w pkt 6 rozporządzenia, mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym wystąpić
w rodzinie podejmuje również inny policjant
służby prewencyjnej realizujący zadania
w zakresie profilaktyki.
§7
Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, lub
wyznaczona przez niego osoba, sprawuje nadzór
nad realizacją działań Policji podejmowanych
w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
§8
Wytyczne wchodzą w życie po upływie 7 dni od
dnia podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
wz. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

78
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 13 grudnia 2011 r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) w wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia
26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 104)

w § 6 ust. 1 pkt 20 zamiast symbolu literowego
„KD” powinien być symbol literowy „KP”.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Poz. 79

79
POROZUMIENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
I
DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie działalności archiwalnej
Mając na względzie troskę o historyczną spuściznę Wojska Polskiego i formacji policyjnych oraz
zachowanie dla przyszłych pokoleń pamięci o dziejach oręża polskiego i historycznych jednostek policyjnych, Komendant Główny Policji i Dyrektor
Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, zwani
dalej „Stronami”, kierując się pozytywną oceną
dotychczasowej współpracy archiwów wojskowych i policyjnych oraz przekonaniem o potrzebie
nadania jej systemowego charakteru, wspólnie
ustalają, co następuje:

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2
realizowane są we współpracy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

§1
Współpraca Stron w zakresie działalności archiwalnej obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie poszukiwań w kraju i za granicą
polskich materiałów archiwalnych, zwłaszcza
związanych z dziejami oręża polskiego i formacji
policyjnych;
2) wymianę informacji o posiadanym zasobie archiwalnym;
3) zabezpieczenie i digitalizację materiałów archiwalnych;
4) konsultacje w zakresie ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698
i Nr 171, poz. 1016), zwanej dalej „ustawą” oraz
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
5) wymianę doświadczeń w zakresie działalności
archiwalnej archiwów wyodrębnionych oraz metodologii i metodyki pracy archiwalnej.

§4
Współpraca, o której mowa w § 1 pkt 3, może
być realizowana poprzez:
1) wymianę doświadczeń w kwestii digitalizacji
materiałów archiwalnych;
2) wspólne przedsięwzięcia w zakresie digitalizacji
materiałów archiwalnych;
3) udzielanie przez Strony wzajemnej pomocy
w zakresie zabezpieczenia, konserwacji i digitalizacji materiałów archiwalnych.

§2
1. Współpraca, o której mowa w § 1 pkt 1, może
być realizowana poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw, zwłaszcza międzynarodowych, mających na celu ustalenie miejsca
przechowywania materiałów archiwalnych
Wojska Polskiego i formacji policyjnych;
2) tworzenie wspólnych zespołów mających na celu pozyskanie reprodukcji materiałów archiwalnych Wojska Polskiego i formacji policyjnych;
3) podejmowanie działań mających na celu
popularyzację materiałów archiwalnych, którymi dysponują Strony, w tym wspólnych
przedsięwzięć wydawniczych, wystawienniczych itp.;
4) wzajemną pomoc w wykonaniu reprodukcji
w formie tradycyjnej bądź cyfrowej.

§3
Współpraca, o której mowa w § 1 pkt 2, może
być realizowana poprzez udzielanie przez jedną ze
Stron informacji drugiej Stronie na temat materiałów archiwalnych Wojska Polskiego i formacji policyjnych, przechowywanych we własnym zasobie
archiwalnym.

§5
Współpraca, o której mowa w § 1 pkt 4, może
być realizowana poprzez:
1) wymianę doświadczeń w zakresie stosowania
przepisów ustawy oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie;
2) podejmowanie inicjatyw mających na celu doskonalenie przepisów ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
3) wzajemne wspieranie działań Stron w procesie
legislacyjnym, odnoszącym się do ustawy oraz
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, prowadzonym przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach prawnych.
§6
Współpraca, o której mowa w § 1 pkt 5, może
być realizowana poprzez:
1) wymianę opracowań i materiałów szkoleniowych dotyczących działalności archiwalnej archiwów wyodrębnionych;
2) organizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych oraz zapraszanie przedstawicieli jednej
Strony do udziału w szkoleniach organizowanych przez drugą Stronę;
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3) wymianę doświadczeń i opracowań dotyczących metodyki pracy archiwalnej w archiwum
wyodrębnionym;
4) wymianę doświadczeń w zakresie zabezpieczania i konserwacji materiałów archiwalnych.
§7
1. Współpraca Stron, o której mowa w porozumieniu, realizowana jest w imieniu:
1) Komendanta Głównego Policji – przez Wydział
Główne Archiwum Policji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji;
2) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony
Narodowej – przez Centralne Archiwum
Wojskowe.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy
Stron w imieniu:
1) Komendanta Głównego Policji – jest Dyrektor
Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji;
2) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony
Narodowej – jest Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego.
§8
Współpracę w zakresie ustalonym w porozumieniu realizuje się zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach prawa.
§9
Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją
porozumienia będą rozstrzygane przez Strony,
lub ich upoważnionych przedstawicieli, w drodze
uzgodnień.

Wykaz aktów prawnych wydanych przez
Komendanta Głównego Policji,
nieopublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Komendy Głównej Policji nr 10
1-3. Zarządzenia nr 1290/2011 do nr 1292/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
4-21. Zarządzenia nr 1294/2011 do nr 1312/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia
2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
22-27. Zarządzenia nr 1314/2011 do nr 1319/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia
2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
28-36. Zarządzenia nr 1321/2011 do nr 1329/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 13 grudnia
2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.

Poz. 79

§ 10
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane na podstawie
pisemnego oświadczenia jednej ze Stron, przekazanego drugiej Stronie, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem
rozwiązania.
2. Naruszenie warunków porozumienia przez którąkolwiek ze Stron może być podstawą do jego
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
Zmiana porozumienia następuje w formie pisemnej w drodze aneksu uzgodnionego i podpisanego przez Strony.
§ 12
Koszty związane z realizacją przepisów porozumienia są ponoszone przez każdą ze Stron w zakresie swojego działania.
§ 13
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
§ 14
Porozumienie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia podpisania przez Strony.
Dyrektor Generalny
Ministerstwa Obrony
Narodowej

Komendant Główny Policji

wz. Piotr Lis

gen. insp. Andrzej Matejuk

37-41. Zarządzenia nr 1330/2011 do nr 1334/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia
2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
42-44. Zarządzenia nr 1335/2011 do nr 1337/2011
Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia
2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
45. Decyzja nr 265/2011/357 Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego i Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania
wspólnego Zespołu Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Policji.
46. Decyzja nr 358/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu decyzji o utworzeniu
polskiego kontyngentu policyjnego w ramach służby
w Polskim Biurze Łącznikowym przy Europolu.
47. Decyzja nr 359/2011 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję
w sprawie powołania zespołu do monitoringu realizacji treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego.
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48. Decyzja nr 360/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję Nr 345
z dnia 14.11.2011 r. w sprawie przeprowadzenia
pełnej inwentaryzacji okresowej zapasów magazynu
uzbrojenia Komendy Głównej Policji.
49. Decyzja nr 361/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu przechowywania broni palnej krótkiej będącej na wyposażeniu policjantów
pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji.
50. Decyzja nr 362/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
51. Decyzja nr 363/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
52. Decyzja nr 364/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
53. Decyzja nr 365/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu
do opracowania projektu Ceremoniału Policyjnego.
54. Decyzja nr 366/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przedmiotu zamówienia.
55. Decyzja nr pf-367/2011 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie opracowania
planu działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
56. Decyzja nr 368/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania grupy
operacyjno-procesowej.
57. Decyzja nr 369/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno – procesowej.
58. Decyzja nr 370/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno – procesowej.
59. Decyzja nr 371/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania grupy operacyjno – procesowej.
60. Decyzja nr 372/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie powołania
Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej KGP.
61. Decyzja nr 373/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
Wsparcia Operacyjnego Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

62. Decyzja nr 374/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Naczelnika Wydziału
Bojowego I Biura Operacji Antyterrorystycznych
Komendy Głównej Policji.
63. Decyzja nr 375/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej
Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.
64. Decyzja nr 376/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia
do wydawania zaświadczeń i udzielania informacji
o wpisach w ewidencji kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
65. Decyzja nr 377/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia
do wydawania decyzji i postanowień w postępowaniu w sprawach o naruszenie przepisów ustawy
o transporcie drogowym oraz do wydawania zaświadczeń w tym postępowaniu.
66. Decyzja nr 378/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia
do wydawania decyzji i postanowień w sprawach
związanych z prowadzeniem ewidencji kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego.
67. Decyzja nr 379/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia
do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń
w sprawach dotyczących badań lekarskich oraz psychologicznych kierujących pojazdami.
68. Decyzja nr 380/2011 Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia
dyrektorów biur i kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji do
powoływania komisji do sprawdzania stanu ilościowego broni palnej i amunicji.
69. Porozumienie z dnia 26 października 2011 r. zawarte
pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Szefem
Służby Celnej, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy
w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych.
70. Umowa z dnia 7 grudnia 2011 r. zawarta między
Komendantem Głównym Policji a Dyrektorem Centrum Personalizacji Dokumentów dot. powierzenia
danych osobowych funkcjonariuszy w celu wytworzenia legitymacji służbowych.
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