
 
 

DECYZJA NR 2 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 5 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych 
w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji 

Na podstawie § 5 zarządzenia nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 67) postanawia się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zestawienia sprawozdawcze i informacje sprawozdawcze gromadzone w Systemie 
Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji, zwanym dalej „SESPol”. 

§ 2. Wykaz zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych w SESPol, terminy 
ich wprowadzania i zatwierdzania oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 1 do decyzji. 

§ 3. Zakres danych zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych w SESPol 
określa załącznik nr 2 do decyzji. 

§ 4. Komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji lub jednostki organizacyjne Policji właściwe 
merytorycznie dla zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych w SESPol 
określa załącznik nr 3 do decyzji. 

§ 5. Wykaz funkcji dla zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych 
w SESPol określa załącznik nr 4 do decyzji. 

§ 6. Wykaz archiwalnych zestawień sprawozdawczych w SESPol – zakres danych oraz merytoryczne 
komórki organizacyjne KGP lub jednostki organizacyjne Policji  określa załącznik nr 5 do decyzji. 

§ 7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.  

Komendant Główny Policji 
 
 

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK 

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia 5 stycznia 2021 r.

Poz. 1
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Załącznik nr 1 

   
Terminy wprowadzania i zatwierdzania danych oraz okresy sprawozdawcze dla zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych 

gromadzonych w SESPol 
 

 

Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego/informacji sprawozdawczej 
Nr 

zestawienia  
Okres, za jaki wprowadzane są 

jednostkowo dane 

Okres, w jakim należy 
wprowadzić dane  

(od – do) 

Okres, w jakim należy 
zatwierdzić dane  

(od – do)1 
1.  Zestawienia dotyczące ujawnionych przewinień dyscyplinarnych, 

sposobu zakończenia postępowań dyscyplinarnych, liczby 
policjantów objętych postępowaniem dyscyplinarnym oraz ukaranych 
dyscyplinarnie. 

I/1 na 1 stycznia za okres od 1 lipca 
do 31 grudnia 

od 1 do 7 stycznia od 1 do 7 stycznia 

na 1 lipca za okres od 1 stycznia 
do 30 czerwca 

od 1 do 7 lipca od 1 do 7 lipca 

2.  Zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej. II/1 na bieżąco lub dane łączne  
za miesiąc - po wpłynięciu do 
jednostki Policji opinii biegłego  
z zakresu badań broni palnej 

od 1 dnia miesiąca, którego dotyczy 
sprawozdanie do 5 dnia kolejnego 
miesiąca 

od 1 do 5 dnia następnego 
miesiąca 
 
 

3.  Stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych 
instrumentów płatniczych. 

II/3 
 

na bieżąco lub dane łączne  
za półrocze 

od 1 stycznia do 5 lipca  
za I półrocze 
od 1 lipca do 5 stycznia  
za II półrocze   

od 1 do 5 lipca  
za I półrocze 
od 1 do 5 stycznia  
za II półrocze 

4.  Zabezpieczenie majątkowe (także przez służbę śledczą i 
prewencyjną). 

II/7 
 

na bieżąco po otrzymaniu 
postanowienia o zabezpieczeniu 
majątkowym   

od 1 do 7 dni od daty otrzymania 
postanowienia o zabezpieczeniu 
majątkowym 

od 1 do 14 dni    

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

III/1 za każdy dzień do 5 dni od dnia, za który 
sporządzane jest zestawienie 

do 5 dni od dnia, za który 
sporządzane jest zestawienie 

6.  Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w 
jednostkach organizacyjnych Policji. 

III/3 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane  
do 5 dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia miesiąca, 
 w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

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

III/4 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane,  
do 5 dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

8.  Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach 
prowadzonych czynności wyjaśniających w oparciu o art. 54 kpw i w 
postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środków 
oddziaływania pozakarnego. 

III/5 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane, 
do 5 dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

                                                           
1 Okres, w jakim należy zatwierdzić dane, liczony jest od daty „do” składanego zestawienia sprawozdawczego. 

Załączniki do decyzji nr 2
Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 stycznia 2021 r.
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Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego/informacji sprawozdawczej 
Nr 

zestawienia  
Okres, za jaki wprowadzane są 

jednostkowo dane 

Okres, w jakim należy 
wprowadzić dane  

(od – do) 

Okres, w jakim należy 
zatwierdzić dane  

(od – do)1 
9.  Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na 

rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej. 
III/6 na bieżąco lub dane łączne za 

cały miesiąc 
 
 
dane opisowe za cały rok 

od 1 dnia miesiąca, w którym 
składa się dane, do 5 dnia 
następnego miesiąca 
 
dane opisowe  należy składać 
jednorazowo wraz z ostatnim 
sprawozdaniem od 1 grudnia 
danego roku do 5 stycznia roku 
następnego 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

10.  Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej 
Izbie Dziecka. 

III/7 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane,  
do 5 dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia miesiąca, 
 w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

11.  Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w 
rodzinie dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”. 

III/8 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane, do 5 dnia 
następnego miesiąca 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

12.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o 
charakterze prewencyjnym (dotyczy również części wspólnej 
zestawień III/9 i XIII/2 pn. „czas służby i absencja”). 

III/9 za każdy dzień dla 
zobowiązanych komórek, 
niezwłocznie po zakończeniu 
służby 

do 5 dni od dnia, za który 
sporządzane jest zestawienie  

od 1 do 5 dni miesiąca w 
którym składa się dane do 5 
dnia następnego miesiąca 

13.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o 
charakterze prewencyjnym – wykorzystanie i użycie psów 
służbowych. 

III/9a na bieżąco, za wybrane części 
miesiąca lub dane łączne za cały 
miesiąc 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane,  
do 5 dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia miesiąca, 
 w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

14.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o 
charakterze prewencyjnym – wykorzystanie i użycie koni 
służbowych. 

III/9b na bieżąco, za wybrane części 
miesiąca lub dane łączne za cały 
miesiąc 

od 1 dnia miesiąca,  
w którym składa się dane,  
do 5 dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia miesiąca, 
 w którym składa się dane do 
5 dnia następnego miesiąca 

15.  Zestawienie realizacji przez Policję nadzoru nad specjalistycznymi 
uzbrojonymi formacjami ochronnymi. 

III/10 na bieżąco po każdej kontroli,  
a w pozycjach od 1 do 4 dane 
łączne wg stanu na dzień 30 
czerwca i 31 grudnia 

od 1 do 5 dni od dnia,  
za który sporządzane jest 
zestawienie (data „do” 
sprawozdania) 

od 1 do 5 dni miesiąca w 
którym składa się dane do 5 
dnia następnego miesiąca 

16.  Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń 
publicznych i protestów społecznych. 

IV/1 na bieżąco od 1 do 5 dni po zabezpieczeniu od 1 do 5 dni  

17.  Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach 
kryzysowych. 

IV/2 na bieżąco od 1 dnia danego miesiąca do 5 
dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia danego miesiąca 
do 5 dnia następnego 
miesiąca 

18.  Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej. VI/1 na bieżąco od 1 do 5 dni po 
zdarzeniu/realizacji (data „do” 
sprawozdania) 

od 1 do 5 dni  

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

VI/2 na bieżąco od 1 do 5 dni po 
zdarzeniu/realizacji (data „do” 
sprawozdania) 

od 1 do 5 dni  
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Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego/informacji sprawozdawczej 
Nr 

zestawienia  
Okres, za jaki wprowadzane są 

jednostkowo dane 

Okres, w jakim należy 
wprowadzić dane  

(od – do) 

Okres, w jakim należy 
zatwierdzić dane  

(od – do)1 
20.  Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i 

prekursorów.  
VI/3 na bieżąco od 1 do 5 dni po zdarzeniu/ 

realizacji  
od 1 do 7 dni od uzyskania 
opinii biegłego, jednak nie 
dłużej niż 90 dni (w aplikacji 
SESPol od 1 do 90 dni) 

21.  Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych 
i alkoholu. 

VI/4 na bieżąco od 1 do 5 dni po 
zdarzeniu/realizacji (data „do” 
sprawozdania) 

od 1 do 5 dni  

22.  Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych. VI/5 na bieżąco lub dane łączne  
za półrocze 

od 1 stycznia do 5 lipca  
za I półrocze, 
od 1 lipca danego roku do 5 
stycznia roku następnego za II 
półrocze 

od 1 stycznia do 5 lipca  
za I półrocze, 
od 1 lipca danego roku do 5 
stycznia roku następnego za 
II półrocze 

23.  Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem 
negocjacji policyjnych. 

VII/1 na bieżąco od 1 do 7 dni po zdarzeniu od 1 do 7 dni 

24.  Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez jednostki 
kontrterrorystyczne Policji. 

VII/2 na bieżąco lub dane łączne  
za półrocze 

od 1 stycznia do 31 lipca za I 
półrocze 
 
od 1 lipca danego roku do 31 
stycznia roku następnego za II 
półrocze 

od 1 stycznia do 31 lipca za I 
półrocze 
 
od 1 lipca danego roku  
do 31 stycznia roku 
następnego za II półrocze 

25.  Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko-
pirotechnicznych Policji. 

VII/3 na bieżąco lub dane łączne  
za półrocze 

od 1 stycznia do 31 lipca  
za I półrocze 
 
od 1 lipca danego roku do 31 
stycznia roku następnego za II 
półrocze 

od 1 stycznia do 31 lipca za I 
półrocze 
 
od 1 lipca danego roku  
do 31 stycznia roku 
następnego za II półrocze 

26.  Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem 
policjantów i pracowników Policji. 

IX/1 na bieżąco − dane jednostkowe − 
zdarzenie 

od 1 do 7 dni po zdarzeniu (data 
„do” sprawozdania) 

od 1 do 7 dni 

27.  Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń wykonywanych przez 
laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani specjaliści, 
dane statystyczne).  

X/1 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia każdego miesiąca do 6 
dnia następnego miesiąca 

od 1 do 6 dnia następnego 
miesiąca 

28.  Zestawienie statystyczne dotyczące obiektów wykonywanych przez 
laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani specjaliści, 
dane statystyczne).  

X/2 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia każdego miesiąca do 6 
dnia następnego miesiąca 

od 1 do 6 dnia następnego 
miesiąca 

29.  Zestawienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolnego 
Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. 

XIII/1 na bieżąco lub dane łączne za 
cały miesiąc 

od 1 dnia danego miesiąca do 5 
dnia następnego miesiąca 

od 1 dnia danego miesiąca 
do 5 dnia następnego 
miesiąca 

30.  Karta statystyczna czynności policjanta w ruchu drogowym (dotyczy 
również części wspólnej zestawienia III/9 i XIII/2 pn. „czas służby i 
absencja”). 

XIII/2 z każdej służby, indywidualnie 
dla każdego policjanta 

od 1 do 5 dni od dnia,  
za który sporządzane jest 
zestawienie 

do 5 dni od dnia, za który 
sporządzane jest zestawienie 

31.  Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji 
skierowanych do służby na drodze. 

XIII/3 za każdy dzień  od 1 do 5 dni od dnia, za który 
sporządzane jest zestawienie 

do 5 dni od dnia, za który 
sporządzane jest zestawienie 
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Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego/informacji sprawozdawczej 
Nr 

zestawienia  
Okres, za jaki wprowadzane są 

jednostkowo dane 

Okres, w jakim należy 
wprowadzić dane  

(od – do) 

Okres, w jakim należy 
zatwierdzić dane  

(od – do)1 
32.  Zestawienie kontroli z zakresu transportu drogowego. XIII/4 na bieżąco lub dane łączne za 

cały kwartał 
od 1 dnia danego kwartału do 10 
dnia miesiąca następnego kwartału 

od 1 dnia danego kwartału 
do 10 dnia miesiąca 
następnego kwartału 

33.  Sprawozdanie dotyczące kontroli towarów niebezpiecznych. XIII/5 na bieżąco lub dane łączne za 
cały kwartał 

od 1 dnia danego kwartału do 10 
dnia miesiąca następnego kwartału 

od 1 dnia danego kwartału 
do 10 dnia miesiąca 
następnego kwartału 

34.  Stan kadrowy komórek organizacyjnych dotyczący Ruchu 
Drogowego 

XIII/6 
 

stan na pierwszy dzień każdego 
kwartału 

od 1 do 10 dnia każdego kwartału od 1 do 10 dnia każdego 
kwartału 

35.  Wykaz policjantów i patroli ruchu drogowego pełniących służbę w 
podległych garnizonach. 

XIII/7 za każdy dzień na bieżąco na bieżąco 
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     Załącznik nr 2 

 

Zakres danych zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych w SESPol 
 

Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego 
Nr 

zestawienia 
Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia 

1.  Zestawienia dotyczące ujawnionych przewinień 
dyscyplinarnych, sposobu zakończenia postępowań 
dyscyplinarnych, liczby policjantów objętych 
postępowaniem dyscyplinarnym oraz ukaranych 
dyscyplinarnie. 

I/1 Zestawienie dotyczące liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w rozbiciu na naruszenia 
dyscypliny służbowej, przewinienia dyscyplinarne  wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa, 
przewinienia dyscyplinarne wypełniające jednocześnie znamiona wykroczenia, nieprzestrzeganie zasad 
etyki zawodowej – z uwzględnieniem przewinień dyscyplinarnych popełnionych pod wpływem alkoholu 
lub podobnie działającego środka. Liczba odstąpień od wszczęcia postępowania z uwagi na popełnienie 
czynu wypełniającego jednocześnie znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej wagi lub ukarania 
grzywną. Liczba odstąpień od wszczęcia postępowania i przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej. 
Liczba orzeczeń wydanych bez wszczynania postępowania. Liczba wszczętych postępowań 
dyscyplinarnych oraz sposób ich zakończenia, z uwzględnieniem rodzaju wymierzonej kary, liczby 
złożonych wniosków o dobrowolne poddanie się karze oraz przyczyny umorzenia postępowania 
dyscyplinarnego. Liczba ukaranych policjantów z podziałem na służbę przygotowawczą oraz stałą. 
Wszystkie dane przedstawione z uwzględnieniem: korpusu Policji, przełożonych, w związku z naruszeniem 
praw człowieka, w związku z użyciem lub wykorzystaniem broni palnej lub środków przymusu 
bezpośredniego oraz przewinień dyscyplinarnych o charakterze korupcyjnym. 

2.  Zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni 
palnej. 
 

II/1 
 

Dane dotyczące zabezpieczonej przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej w tym: 
− broni krótkiej (pistolety, rewolwery), 
− broni długiej (automatyczna, półautomatyczna, powtarzalna, jednostrzałowa), 
− pistoletów maszynowych, 
− broni sygnałowej, 
− broni alarmowej (kaliber powyżej 6 mm), 
− broni gazowej, 
− broni kulowej przerobionej z gazowej, 
− samodziałów (np. rusznice), 
− broni pozbawionej cech użytkowych, 
− istotnych części broni (szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa, bęben nabojowy), 
− liczby sztuk zabezpieczonej amunicji. 

3.  Stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych 
instrumentów płatniczych. 
 

II/3 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− skradzionych, zagubionych i fałszowanych kart płatniczych, 
− transakcji pocztowych (mail order), 
− transakcji telefonicznych (telephone order), 
− transakcji internetowych,  
− kart niedoręczonych, 
− wyłudzenia kart na podstawie wniosków z fałszywymi danymi, 
− kopiowanych kart (skimming), 
− obywatelstwa osób popełniających ww. przestępstwa. 
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Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego 
Nr 

zestawienia 
Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia 

4.  Zabezpieczenie majątkowe (także przez służbę śledczą  
i prewencyjną). 
 

II/7 Dane w zakresie zabezpieczenia majątkowego obejmują: 
− rodzaj przestępstwa, 
− tytuł zabezpieczenia majątkowego, 
− wartość mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym,  
− rodzaj mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym.  

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

III/1 Dane dotyczące liczby funkcjonariuszy w służbie (1 służba rozumiana jako 8 godzin): 
− patrolowej, patrolowo-interwencyjnej i interwencyjnej,  
− wywiadowczej, 
− obchodowej (dzielnicowych). 
Ww. dane gromadzone są ze względu na: 
− stan etatowy komórki,  
− stan ewidencyjny, 
− wakaty i dotyczą wyłącznie tych stanowisk/komórek organizacyjnych.  
Część formularza zatytułowana Siły pozapolicyjne stanowi odrębne zestawienie zawierające dane o siłach 
podmiotów pozapolicyjnych kierowanych do służby patrolowej i obchodowej w ramach wspólnych patroli 
policjantów z: 
− funkcjonariuszami Straży Granicznej, 
− funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei,  
− żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, 
− strażnikami straży miejskiej/gminnej,  
− strażnikami Straży Rybackiej, 
− pracownikami Straży Leśnej. 
Ponadto, gromadzone są dane dotyczące liczby skierowanych policjantów innych jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji, w tym: 
− oddział prewencji Policji,  
− inna służba prewencyjna, 
− służba kryminalna, 
− służba wspomagająca, 
− służba ponadnormatywna, 
− szkoła policyjna. 

6.  Zestawienie liczbowe osób umieszczonych  
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach 
organizacyjnych Policji. 

III/3 W zestawieniu gromadzone są dane liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji, w tym: 
− podejrzewanych o popełnienie przestępstwa, 
− w związku z popełnieniem wykroczenia, 
− na polecenie sądu lub prokuratora, 
− zatrzymanych prewencyjnie, 
− doprowadzonych do wytrzeźwienia, 
− cudzoziemców w celu wydalenia, 
− skazanych i tymczasowo aresztowanych, w ramach uzasadnionej przerwy w konwoju lub doprowadzeniu. 

7.  Zestawienie liczbowe osób pozbawionych wolności 
konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla 

III/4 Dane liczbowe osób pozbawionych wolności, konwojowanych z jednostek penitencjarnych, schronisk dla 
nieletnich i zakładów poprawczych przez poszczególne służby, w tym liczba: 
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Nr 
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Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia 

nieletnich i zakładów poprawczych. − konwojowanych osób pozbawionych wolności na zarządzenie sądu lub prokuratora, 
− zarządzeń niewykonanych, 
− wykonanych konwojów, 
− policjantów biorących udział w konwojach, 
− przepracowanych godzin podczas realizacji zadań konwojowych, 
− przejechanych kilometrów podczas realizacji zadań konwojowych. 

8.  Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach 
prowadzonych czynności wyjaśniających na podstawie  art. 
54 kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych 
środków oddziaływania pozakarnego. 

III/5 Zestawienie zawiera dane z zakresu problematyki wykroczeń: postępowania mandatowe, zastosowane środki 
oddziaływania pozakarnego, wnioski o ukaranie i wioski o odstąpienie od skierowania wniosku  
o ukaranie.  

 
9.  Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy 

Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz 
patologii społecznej. 

III/6 
 

1. Informacja opisowa dotycząca zjawisk patologicznych oraz podejmowanych działań profilaktycznych. 
2. Informacja opisowa dotycząca realizacji zadań wynikających z programów rządowych. 
3. Dane liczbowe dotyczące profilaktycznej pracy Policji. 

10.  Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających  
w Policyjnej Izbie Dziecka. 

III/7 Dane statystyczne nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka (PID), w tym liczba: 
1. nieletnich umieszczonych w PID ze względu na: 

- popełnienie czynu karalnego, 
- samowolny pobytu poza placówką Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministra Edukacji i Nauki, 
- przerwę w konwoju lub doprowadzeniu albo na czas czynności sądowych. 

 
2. pisemnych wniosków i interwencji skierowanych do: 

- sądu rodzinnego, 
- placówek i instytucji państwowych, 
- jednostek organizacyjnych Policji, 

11.  Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec 
przemocy w rodzinie, dotyczące procedury „Niebieskiej 
Karty”. 

III/8 Dane liczbowe dotyczące podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie  
w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  
 

12.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o 
charakterze prewencyjnym (dotyczy również części wspólnej 
zestawień III/9 i XIII/2 pn. „czas służby i absencja”). 

III/9 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− rodzaju służby, 
− czasu służby, jaki policjant pełnił w obchodzie, w patrolu pieszym, patrolu z wykorzystaniem środka 

transportu, lub jego absencję.  
Ponadto, w ramach informacji nt. efektów służby policjanta wykazywane są dane dotyczące: 
− podjętych interwencji w rozbiciu na interwencje w miejscach publicznych i domowe, 
− zatrzymań sprawców na gorącym uczynku, 
− ujawnionych poszukiwanych osób, pojazdów oraz innych przedmiotów, 
− doprowadzenia oraz wywiady i ustalenia do sądu, prokuratury, komorników sądowych organów 

wojskowych jednostek Policji,  
− liczby spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnych, 
− liczby nałożonych mandatów karnych ogółem za wszystkie wykroczenia, 
− liczby pouczeń ogółem za wszystkie wykroczenia, 
− liczby sporządzonych wniosków o ukaranie oraz liczby wniosków o odstąpieniu od skierowania wniosku o 

ukaranie, 
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− poszczególnych kategorii ujawnionych wykroczeń, w tym przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu, 
bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, osobie 
 – art. 104 kw., mieniu, obyczajności publicznej, urządzeniom użytku publicznego, przepisom o ochronie 
przyrody, ochronie zwierząt, rybactwie śródlądowym, przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 
innym przepisom. 

13.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o 
charakterze prewencyjnym – wykorzystanie i użycie psów 
służbowych. 

III/9a Zestawienie zawiera dane nt.: 
- wykorzystania psów służbowych  patrolowych, patrolowo-tropiących i tropiących do pracy węchowej; 
- odstąpienia od użycia psa służbowego; 
- wykorzystania psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków; 
- wykorzystania psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych; 
- wykorzystania psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich i ratownictwa; 
- wykorzystania psów służbowych jako środka przymusu bezpośredniego; 
- liczby doskonaleń sprawności użytkowej psa. 

14.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania o 
charakterze prewencyjnym – wykorzystanie i użycie koni 
służbowych. 

III/9b zestawienie zawiera dane nt.: 
- służby jeźdźca lub kandydata na jeźdźca; 
- udział koni; 
- liczby użyć konia jako ŚPB; 
- liczby doskonaleń sprawności użytkowej jeźdźca i konia; 
- liczby zajęć w ramach drugiego etapu szkolenia jeźdźca i konia. 

 

15.  Zestawienie realizacji przez Policję nadzoru nad 
specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. 

III/10 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− liczby specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych prowadzących działalność na terenie KWP/KSP, 

w tym objętych kontrolą, 
− liczby obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, w tym objętych kontrolą, 
− liczby funkcjonariuszy realizujących czynności kontrolne, 
− liczby oraz rodzajów stwierdzonych nieprawidłowości w działalności specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych, 
− przypadków użycia lub wykorzystania  przez pracowników ochrony broni i środków przymusu 

bezpośredniego, 
− liczby zaleceń pokontrolnych, 
− przypadków skierowania zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. 

16.  Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz 
zgromadzeń publicznych i protestów społecznych. 

IV/1 W  części pierwszej gromadzone są dane dotyczące realizacji zadań związanych z zabezpieczeniami imprez 
masowych i obejmują one liczbę zabezpieczonych imprez masowych (z podziałem na podwyższonego ryzyka i 
pozostałe), w rozbiciu na liczbę: imprez sportowych z wyłączeniem meczów piłki nożnej, meczów piłki nożnej 
oraz imprez artystyczno-rozrywkowych, z uwzględnieniem danych takich, jak: 
− liczba zbiorowych naruszeń prawa, 
− liczba czynów kwalifikowanych jako wykroczenie, 
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− liczba czynów kwalifikowanych jako przestępstwo, 
− liczba osób zatrzymanych, 
− liczba spraw skierowanych do sądów za wykroczenia i przestępstwa, w tym zakończonych prawomocnym 

wyrokiem (z uwzględnieniem m. in. orzeczonych zakazów wstępu na imprezę masową, w tym 
 z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w czasie trwania masowej imprezy sportowej), 

− liczba wniosków skierowanych do sądów dla nieletnich, 
− liczba osób, w tym policjantów, które odniosły obrażenia, 
− straty w mieniu policyjnym i pozapolicyjnym, 
− liczba policjantów zaangażowanych do działań realizowanych w związku z imprezami masowymi, 
− szacunkowe koszty poniesione przez Policję na zabezpieczenie imprez. 
 
W części drugiej znajdują się informacje dotyczące realizacji zadań związanych z zabezpieczeniami zgromadzeń 
publicznych oraz protestów społecznych, a w szczególności: 
− liczba zaistniałych protestów, w tym m. in. zgromadzeń, 
− liczba policjantów zaangażowanych do zabezpieczenia zgromadzeń publicznych, 
− liczba osób, w tym policjantów, które odniosły obrażenia, 
− straty w mieniu policyjnym i pozapolicyjnym, 
− liczba osób zatrzymanych, 
− liczba spraw skierowanych do sądów (w tym za: przestępstwa; wykroczenia; czyny karalne), 
− szacunkowe koszty poniesione przez Policję na zabezpieczenie zgromadzeń. 

17.  Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań  
w sytuacjach kryzysowych. 

IV/2 1. Informacje dotyczące akcji i operacji policyjnych prowadzonych w związku z sytuacją kryzysową (nazwa 
jednostki organizacyjnej Policji, liczba operacji i liczba akcji, powód zarządzenia akcji/operacji, 
zaangażowane siły i środki policyjne, straty w mieniu policyjnym, koszty poniesione przez Policję). 

2. Informacje dotyczące przeprowadzonych ćwiczeń, w tym: 
− przeprowadzone ćwiczenia przez jednostki organizacyjne Policji (nazwa jednostki organizacyjnej Policji, 

liczba zaplanowanych i zrealizowanych ćwiczeń, forma i temat ćwiczenia, zaangażowane siły i środki 
policyjne, uczestnicy spoza Policji, koszty poniesione przez Policję), 

− liczba przeprowadzonych alarmów szkoleniowych, 
− dane o udziale w ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty (zakres i organizator), 
− ocena przeprowadzonych szkoleń i wnioski. 

18.  Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej. VI/1 Dane o liczbie osób zatrzymanych, podejrzanych, zastosowanych środkach zapobiegawczych, liczbie 
postawionych zarzutów, przestępstw stwierdzonych, wartości mienia zabezpieczonego i odzyskanego 
 w wybranych kategoriach przestępstw. 

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

VI/2 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− liczby osób podejrzanych o kierowanie i działalność w zorganizowanych grupach przestępczych,  
− osób trudniących się praniem pieniędzy na rzecz grup przestępczych,  
− narodowości członków grup, 
− liczby członków z podziałem na wybrane grupy polskie, międzynarodowe, etniczne i rosyjskojęzyczne.    

20.  Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków i 
prekursorów.  

VI/3 Dane dotyczące: 
− ilości zabezpieczonych narkotyków i prekursorów,  
− liczby zlikwidowanych laboratoriów narkotyków syntetycznych, plantacji konopi oraz średniej wartości 
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czarnorynkowej obowiązującej na terenie działania zarządu/wydziału (w złotych - za 1 gram, za 1 litr,  
za 1 szt. itp.). 

21.  Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych 
i alkoholu. 

VI/4 Dane dotyczące liczby zabezpieczonych papierosów,  ilości tytoniu/krajanki, spirytusu pochodzących z 
przemytu, ujawnionych w magazynach, fabrykach czy w rozlewniach (wytwórniach) 

22.  Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup 
przestępczych. 

VI/5 Zestawienie zawiera dane: 
− procesowe dotyczące liczby osób, którym przedstawione zarzut z art. 258 kk z podziałem na dominującą 

aktywność przestępczą, 
− operacyjne dotyczące rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych ich liczby i liczby członków. 
 Dominująca aktywność przestępcza podzielona jest na kryminalną, narkotykową, ekonomiczną 
 i multiprzestępczą. 

23.  Sprawozdanie z realizacji zadań związanych  
z prowadzeniem negocjacji policyjnych. 

VII/1 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− zgłaszanych zdarzeń, 
− zrealizowanych negocjacji, 
− liczby powołań zespołu, gdy negocjacje nie zostały podjęte, 
− realizacji doskonalenia lokalnego. 

24.  Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez 
jednostki kontrterrorystyczne Policji. 

VII/2 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− działań kontrterrorystycznych,  
− działań wsparcia ochronnego i ochrony osób uprawnionych,  
− działań realizacyjnych, 
− wsparcia działań ratowniczych. 

25.  Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko-
pirotechnicznych Policji. 

VII/3 Zestawienie zawiera dane nt. działań etatowych komórek minersko-pirotechnicznych oraz Nieetatowych Grup 
Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego z podziałem na ogólną liczbę realizacji, zdarzeń potwierdzonych, 
rodzaj materiałów wybuchowych, ofiar, miejsce podłożenia. 

26.  Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych 
 z udziałem policjantów i pracowników Policji. 

IX/1 Zestawienie zawiera dane dotyczące wydarzeń: 
− związanych z bezpieczeństwem w komunikacji,  
− przeciwko funkcjonariuszom Policji,  
− z bronią służbową,  
− samobójstw,  
− innych z udziałem policjantów, 
− z udziałem pracowników Policji. 

27.  Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń wykonywanych 
przez laboratoria kryminalistyczne Policji ( biegli, 
certyfikowani specjaliści, dane statystyczne).  

X/1 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− liczby przepracowanych dni roboczych w danej specjalności, 
− liczby wykonanych zleceń na badania w danej specjalności, 
− liczby zbadanych obiektów w okresie sprawozdawczym w danej specjalności. 

28.  Zestawienie statystyczne dotyczące obiektów 
wykonywanych przez laboratoria kryminalistyczne Policji 
(biegli, certyfikowani specjaliści, dane statystyczne). 

X/2 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− liczby odesłanych zleceń bez wykonania badań w danej specjalności, 
− liczby zleceń o charakterze kompleksowym, w ramach których wykonano badania w danej specjalności,  
− liczby roboczogodzin wykazanych w kosztach wykonania badań w danej specjalności,  
− liczby zleceń na badania oczekujących na wykonanie w danej specjalności, 
− liczby zleceń na badania o charakterze kompleksowym, w ramach  których przewiduje się badania  

w danej specjalności, 
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− liczby obiektów badań oczekujących na zbadanie w danej specjalności. 

29.  Zestawienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu 
kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. 

XIII/1 Zestawienie zawiera dane nt.: 
1. użycia przez Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii urządzeń:  
− analizatora spalin,  
− dymomierza,  
− sonometru,  
− opóźnieniomierza. 
2. efektów uzyskanych przez policjantów wykorzystujących te urządzenia w zakresie: 
− liczby wykonanych badań przez ETDiE, w tym za pomocą urządzeń zakupionych z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
− liczby ujawnionych przez ETDiE pojazdów niesprawnych, w tym za pomocą urządzeń zakupionych  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
30.  Karta statystyczna czynności policjanta w ruchu drogowym 

(dotyczy również części wspólnej zestawień III/9 i XIII/2 pn. 
„czas służby i absencja”). 

XIII/2 Zestawienie zawiera dane nt.: 

− rodzaju służby, 

− czasu służby, jaki policjant pełnił w patrolu pieszym, patrolu z wykorzystaniem środka transportu lub jego 
absencję. 

Ponadto, w ramach informacji nt. efektów służby policjanta wykazywane są dane dotyczące: 
− wykorzystania czasu w służbie, 
− liczby legitymowanych osób, w tym uczestników ruchu drogowego, 
− liczby podjętych czynności kontrolnych w ruchu drogowym w stosunku do pieszych, pasażerów i 

kierujących (zestawienie w podziale na kierujących: rowerem, motorowerem, motocyklem, sam. osobowym, 
sam. ciężarowym o dmc≤3,5t, sam. ciężarowym o dmc>3,5 t., autobusem, innym pojazdem), 

− liczby ujawnionych naruszeń w ruchu drogowym oraz sposobu ich zakończenia i rozstrzygnięcia: pouczenia, 
mandaty, dalsze postępowanie w rozbiciu na pieszych, pasażerów i kierujących (zestawienie w podziale na 
kierujących: rowerem, motorowerem, motocyklem, sam. osobowym, sam. ciężarowym o dmc≤3,5t, sam. 
ciężarowym o dmc>3,5 t., autobusem, innym pojazdem), 

− wykroczeń popełnionych przez pieszych, 
− wybranych wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych (zestawienie w podziale na 

kierujących rowerem, motorowerem, motocyklem, sam. osobowym, sam. ciężarowym o dmc≤3,5t, sam. 
ciężarowym o dmc>3,5 t., autobusem, innym pojazdem), 

− pozostałych wykroczeń popełnionych przez kierujących pieszych (zestawienie w podziale na kierujących 
rowerem, motorowerem, motocyklem, sam. osobowym, sam. ciężarowym o dmc≤3,5t, sam. ciężarowym o  
dmc>3,5 t., autobusem, innym pojazdem), 

− liczby kierujących poddanych badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub obecności środka 
działającego podobnie do alkoholu, 

− liczby ujawnionych kierujących po spożyciu alkoholu (zestawienie w podziale na art. 178a § 1 kk, art. 87 § 
1 kw, art. 87 § 1a kw, art. 87 § 2 kw), 

− liczby ujawnionych kierujących pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu (zestawienie w 
podziale na poj. mechaniczne i inne), 

− liczby ujawnionych kierujących w zw. z art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – pkt 1f); pkt 2a) 
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Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego 
Nr 

zestawienia 
Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia 

i pkt 2b); pkt 3), 
− liczby zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 
− liczby zatrzymanych praw jazdy/pozwoleń, 
− ujawnionych wykroczeń, w których odstąpiono od postępowania mandatowego na rzecz skierowania 

wniosku o ukaranie i orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, 
− liczby ujawnionych przestępstw: ucieczka przed pościgiem, naruszeń zakazu sądowego/niestosowania się do 

decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, 
− liczby ujawnionych przypadków kierowania poj. w 3-miesięcznym i 6-miesięcznym okresie zatrzymania 

prawa jazdy, 
− liczby ujawnionych osób na gorącym uczynku przestępstwa z wyjątkiem przestępstwa w komunikacji, 

poszukiwanych osób, poszukiwanych pojazdów, innych poszukiwanych rzeczy lub dokumentów, 
− liczby sporządzonych wniosków w sprawach bezpieczeństwa ruchu, stanu dróg i oznakowania oraz 

informacji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 
31.  Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji 

skierowanych do służby na drodze. 
 

XIII/3 Zestawienie zawierające dane dotyczące komórek ruchu drogowego, w tym: 
− stanu etatowego,  
− wakatów, 
− liczby policjantów skierowanych do służby na drodze, 
− liczby wykonanych służb przez siły pozapolicyjne, 
 oraz dane dotyczące służby konkretnego policjanta ruchu drogowego, takie jak: 
− rodzaj służby, 
− czas służby w obchodzie, w patrolu pieszym, w patrolu z wykorzystaniem środka transportu,  
− wybrane przyczyny absencji (zwolnienie lekarskie, doskonalenie zawodowe, szkolenie stacjonarne, służba 

dyżurna, służba ochronna, doprowadzenia, delegowanie do służby w innych komórkach, zabezpieczenie 
imprez masowych). 

32.  Zestawienie kontroli z zakresu transportu drogowego. 
 

XIII/4 Informacje na temat:  
− liczby kierowców poddanych kontrolom drogowym według państwa rejestracji pojazdu, 
− liczby pojazdów zatrzymanych w celu poddania kontroli drogowej według kategorii drogi państwa 

rejestracji pojazdu,  
− liczby pojazdów zatrzymanych w celu poddania kontroli drogowej według rodzaju tachografu, 
− liczby dni roboczych, w których dokonano kontroli drogowej według głównych typów przewozu  

i państwa rejestracji, 
− liczby i rodzaju wykroczeń wykrytych w czasie kontroli (z zakresu czasu pracy, przerw i odpoczynku oraz 

urządzeń rejestrujących.  
33.  Sprawozdanie dotyczące kontroli towarów niebezpiecznych.  XIII/5 Formularz zawierający wyniki z zakresu kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych:  

− liczby pojazdów skontrolowanych pod względem zawartości ładunku i przestrzegania ADR,  
− liczby pojazdów nieprzestrzegających ADR, 
− liczby unieruchomionych pojazdów, 
− liczby stwierdzonych naruszeń oraz nałożonych kar (według kategorii ryzyka i typu kary),  
− szacunkowej, całkowitej masy towarów niebezpiecznych przewożonych w transporcie drogowym. 
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Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego 
Nr 

zestawienia 
Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia 

34.  Stan kadrowy komórek organizacyjnych dotyczący Ruchu 
Drogowego 

XIII/6  
 

Zestawienie dotyczące policjantów ruchu drogowego obejmujące dane na temat: 

− stanów etatowych,  

− liczby zatrudnionych,  

− wielkości wakatu, 
gromadzone w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, rodzaj wykonywanych zadań 
służbowych, z wyodrębnieniem pracowników Policji. 

35.  Wykaz policjantów i patroli ruchu drogowego pełniących 
służbę w podległych garnizonach 

XIII/7 Zestawienie dotyczące policjantów i patroli ruchu drogowego pełniących służbę w ujęciu dobowym 

− stan etatowy, 

− liczba służb w systemie 8 i 12 godzinnym, w poszczególnych godzinach, 

− liczba patroli w systemie 8 i 12 godzinnym, w poszczególnych godzinach. 
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Załącznik nr 3 
   

Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne KGP/jednostki organizacyjne Policji 

dla zestawień sprawozdawczych  
 

Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego 
Nr zestawienia 

sprawozdawczego 

Właściwa 
merytorycznie 

komórka organizacyjna 
KGP/jednostka 

organizacyjna Policji 
1.  Zestawienia dotyczące ujawnionych przewinień 

dyscyplinarnych, sposobu zakończenia postępowań 
dyscyplinarnych, liczby policjantów objętych postępowaniem 
dyscyplinarnym oraz ukaranych dyscyplinarnie. 

I/1 Biuro Kadr, Szkolenia 
i Obsługi Prawnej KGP 

2.  Zabezpieczenie przez Policję nielegalnie posiadanej broni 
palnej. 
 

II/1 
 

Biuro Kryminalne 
KGP 

3.  Stan zagrożenia przestępstwami z użyciem elektronicznych 
instrumentów płatniczych. 
 

II/3 
 

Biuro do Walki z 
Cyberprzestępczością 
KGP 

4.  Zabezpieczenie majątkowe (także przez służbę śledczą 
i prewencyjną). 

II/7 
 

Biuro Kryminalne 
KGP 

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

III/1 Biuro Prewencji KGP 

6.  Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w pomieszczeniach 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji. 

III/3 Biuro Prewencji KGP 

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

III/4 Biuro Prewencji KGP 

8.  Zestawienie liczbowe wykroczeń ujawnionych w ramach 
prowadzonych czynności wyjaśniających w oparciu o art. 54 
kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych 
środków oddziaływania pozakarnego. 

III/5 Biuro Prewencji KGP 

9.  Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy 
Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz 
patologii społecznej. 

III/6 Biuro Prewencji KGP 

10.  Zestawienie statystyczne nieletnich przebywających 
w Policyjnej Izbie Dziecka. 

III/7 Biuro Prewencji KGP 

11.  Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec 
przemocy w rodzinie dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”. 

III/8 Biuro Prewencji KGP 

12.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania  
o charakterze prewencyjnym (dotyczy również części wspólnej 
zestawień III/9 i XIII/2 pn. „czas służby i absencja”). 

III/9 Biuro Prewencji KGP 

13.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania  
o charakterze prewencyjnym – wykorzystanie i użycie psów 
służbowych. 

III/9a Biuro Prewencji KGP 

14.  Karta efektywności służby policjanta realizującego zadania  
o charakterze prewencyjnym– wykorzystanie i użycie koni 
służbowych. 

III/9b Biuro Prewencji KGP 

15.  Zestawienie realizacji przez Policję nadzoru nad 
specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi. 

III/10 Biuro Prewencji KGP 

16.  Sprawozdanie z zabezpieczenia imprez masowych oraz 
zgromadzeń publicznych i protestów społecznych. 

IV/1 Główny Sztab Policji 
KGP 

17.  Sprawozdania z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach 
kryzysowych. 

IV/2 Główny Sztab Policji 
KGP 

18.  Efekty pracy dochodzeniowo-śledczej. VI/1 Centralne Biuro 
Śledcze Policji 

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

VI/2 Centralne Biuro 
Śledcze Policji 
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Lp. Nazwa zestawienia sprawozdawczego 
Nr zestawienia 

sprawozdawczego 

Właściwa 
merytorycznie 

komórka organizacyjna 
KGP/jednostka 

organizacyjna Policji 
20.  Zestawienie ujawnionych i zabezpieczonych narkotyków 

i prekursorów.  
VI/3 Centralne Biuro 

Śledcze Policji 
Biuro Kryminalne 
KGP 

21.  Ilość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów tytoniowych 
i alkoholu. 

VI/4 Centralne Biuro 
Śledcze Policji, Biuro 
Kryminalne KGP 

22.  Stan realizacji i rozpoznania zorganizowanych grup 
przestępczych. 

VI/5 Centralne Biuro 
Śledcze Policji 

23.  Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem 
negocjacji policyjnych. 

VII/1 Główny Sztab Policji 
KGP 

24.  Zestawienie sprawozdawcze z działań prowadzonych przez 
jednostki kontrterrorystyczne Policji. 

VII/2 Centralny Pododdział 
Kontrterrorystyczny 
Policji BOA 

25.  Zestawienie sprawozdawcze z działań komórek minersko 
- pirotechnicznych Policji. 

VII/3 Centralny Pododdział 
Kontrterrorystyczny 
Policji BOA 

26.  Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem 
policjantów i pracowników Policji. 

IX/1 Biuro Kontroli KGP 

27.  Zestawienie statystyczne dotyczące zleceń wykonywanych przez 
laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani 
specjaliści, dane statystyczne).  

X/1 Centralne 
Laboratorium 
Kryminalistyczne 
Policji 

28.  Zestawienie statystyczne dotyczące obiektów wykonywanych 
przez laboratoria kryminalistyczne Policji (biegli, certyfikowani 
specjaliści, dane statystyczne).  

X/2 Centralne 
Laboratorium 
Kryminalistyczne 
Policji 

29.  Zestawienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu 
kontrolnego Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. 

XIII/1 Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 

30.  Karta statystyczna czynności policjanta w ruchu drogowym 
(dotyczy również części wspólnej zestawień III/9 i XIII/2 pn. „czas 
służby i absencja”). 

XIII/2 Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 

31.  Zestawienie sił komendy wojewódzkiej/ Stołecznej/ Policji 
skierowanych do służby na drodze. 

XIII/3 Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 

32.  Zestawienie kontroli z zakresu transportu drogowego. XIII/4 Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 

33.  Sprawozdanie dotyczące kontroli towarów niebezpiecznych. XIII/5 Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 

34.  Stan kadrowy komórek organizacyjnych Ruchu Drogowego. XIII/6 Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 

35.  Wykaz policjantów i patroli ruchu drogowego pełniących służbę 
w podległych garnizonach. 

XIII/7 Biuro Ruchu 
Drogowego KGP 
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Załącznik nr 5 
 

 

Wykaz archiwalnych zestawień sprawozdawczych w SESPol  

- zakres danych oraz merytoryczne komórki organizacyjne KGP 

 
 

Lp. 

Właściwa merytorycznie komórka 

organizacyjna KGP Nazwa zestawienia sprawozdawczego 

Nr 

zestawie

nia 

Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia 

1.  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 
KGP 

Stan etatowo-kadrowy w jednostce 
organizacyjnej Policji dotyczący: 
− policjantów, 
− pracowników Policji, 
− stanowisk policyjnych finansowanych przez 

samorządy lokalne, 
− policjantów pełniących służbę patrolowo-

interwencyjną,  dzielnicowych, 
wywiadowczą (prewencji), konwojową 
 i w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, 

− liczby rewirów, kierowników rewirów, 
rejonów  
i zespołów dzielnicowych. 

I/2 1. Zestawienia dotyczące policjantów, obejmujące dane na temat stanów etatowych, 
liczby zatrudnionych, oraz wielkości wakatu (gromadzone w podziale na 
poszczególne jednostki organizacyjne Policji, korpusy i piony służbowe). 

2. Zestawienia dotyczące pracowników ksc i osób nieobjętych mnożnikowym 
systemem wynagrodzenia, obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby 
zatrudnionych oraz wielkości wakatu (gromadzone w podziale na poszczególne 
jednostki organizacyjne Policji i piony służbowe). 

3. Zestawienia dotyczące stanowisk finansowanych przez samorządy lokalne, 
obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby zatrudnionych oraz 
wielkości wakatu ( gromadzone oddzielnie KPP, KMP/KRP oraz Komisariaty 
Policji w podziale na korpusy służbowe i zajmowane stanowiska). 

4. Zestawienia dotyczące policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną,  
dzielnicowych, wywiadowczą (prewencji), konwojową i w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, obejmujące dane 
na temat stanów etatowych i liczby zatrudnionych w podziale na poszczególne 
jednostki organizacyjne Policji. 

5. Informacja na temat liczby rewirów, kierowników rewirów, rejonów i zespołów 
dzielnicowych podawana dla konkretnej jednostki organizacyjnej Policji. 

2.  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 
KGP 

Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej 
Policji dotyczący: 
− zatrudnionych w Policji pracowników 

posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności,  

− zwolnień lekarskich policjantów,  
− zatrudnionych w Policji emerytów i 

rencistów, 
− kobiet w Policji. 

I/3 1. Zestawienie dotyczące zatrudnionych w Policji pracowników posiadających 
orzeczenie o niepełnosprawności z wyszczególnieniem osób zatrudnionych na 
podstawie umów zawartych z PFRON, dla konkretnej jednostki organizacyjnej 
Policji. 

2. Zestawienie dotyczące zwolnień lekarskich policjantów z wyszczególnieniem 
liczby udzielonych zwolnień lekarskich, liczby osób przebywających na 
zwolnieniach lekarskich i liczby dni udzielonych zwolnień dla konkretnej 
jednostki organizacyjnej Policji. 

3. Zestawienie dotyczące zatrudnionych emerytów i rencistów dla konkretnej 
jednostki organizacyjnej Policji. 

4. Zestawienie dotyczące zatrudnienia kobiet w Policji w podziale na policjantki, 
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Lp. 

Właściwa merytorycznie komórka 

organizacyjna KGP Nazwa zestawienia sprawozdawczego 

Nr 

zestawie

nia 

Podstawowe dane gromadzone w ramach zestawienia 

pracownice ksc i nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzenia, 
prowadzone dla konkretnej jednostki organizacyjnej Policji. 

3.  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 
KGP 

Stan kadrowy w jednostce organizacyjnej 
Policji dotyczący: 
− dynamiki przyjęć i zwolnień policjantów,  
− policjantów w dyspozycji, 
− policjantów ruchu drogowego, 
− policjantów zwalczających przestępczość 

gospodarczą. 

I/4 1. Zestawienie w zakresie dynamiki przyjęć i zwolnień policjantów uwzględniające 
ruchy kadrowe w garnizonie w podziale z wyszczególnieniem wybranych działań. 

2. Zestawienie dotyczące liczby policjantów przebywających w dyspozycji 
przełożonych właściwych w sprawach osobowych, w podziale na wybrane 
podstawy prawne.  

3. Zestawienie dotyczące policjantów ruchu drogowego obejmujące dane na temat 
stanów etatowych, liczby zatrudnionych oraz wielkości wakatu ( gromadzone w 
podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Policji, rodzaj wykonywanych 
zadań służbowych, z wyodrębnieniem pracowników Policji). 

4. Zestawienie dotyczące policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą 
obejmujące dane na temat stanów etatowych, liczby zatrudnionych oraz wielkości 
wakatu. 

4.  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 
KGP 

Sprawozdanie z działalności psychologów 
policyjnych 

I/5 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− badań testem psychologicznym kandydatów do służby w Policji, 
− badań psychologicznych w wybranych procedurach doboru wewnętrznego, 
− udziału psychologa w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska 

służbowe w Policji, 
− udziału psychologa w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska 

cywilne w Policji, 
− udziału psychologa w postępowaniach kwalifikacyjnych do pełnienia służby poza 

granicami państwa, 
− uczestniczenia w pracach zespołów do wyłonienia kandydatów na szkolenie dla 

policjantów kwalifikowanych do służby w komórkach organizacyjnych Policji do 
spraw werbunkowych, 

− diagnozowania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
− uczestniczenia w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i 

spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym udział w zespołach 
zadaniowych i komisjach, 

− udzielanej pomocy psychologicznej, 
− prowadzonej psychoterapii, 
− podejmowanych interwencji kryzysowych, 
− sporządzanie analiz psychologicznych wybranych zjawisk, 
− prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na wyjazdowe formy profilaktyki stresu, 
− udzielania pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, 
− udzielania pomocy w czynnościach dochodzeniowo-śledczych, 
− udzielania pomocy  w czynnościach administracyjno-porządkowych, 
prowadzonych zajęć w ramach psychoedukacji i lokalnego doskonalenia zawodowego 
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5.  Biuro Kryminalne KGP Komórki organizacyjne służby kryminalnej  
i prewencyjnej Policji, prowadzące 
postępowania przygotowawcze i efekty ich 
pracy dochodzeniowo-śledczej. 

II/2 Zestawienie zawiera dane nt. stanu organizacyjno-etatowego komórek prowadzących 
postępowania przygotowawcze. 

 

6.  Biuro Kryminalne KGP Stan zagrożenia oraz efekty pracy operacyjnej  
i dochodzeniowo-śledczej w zakresie 
przestępczości przeciwko własności 
intelektualnej. 
 

II/4 Zestawienie zawiera dane nt.: 
– zwalczania wideopiractwa, fonopiractwa i piractwa komputerowego, 
– zwalczania przestępczości telewizyjnej, 
– zwalczania przestępczości związanej ze znakami towarowymi, 
– zwalczania przestępczości w zakresie wydawnictw książkowych. 

7.  Biuro Kryminalne KGP Informacja o stanie zagrożenia pedofilią i 
pornografią z udziałem małoletnich. 

II/5 Zestawienie zawiera dane nt. liczby prowadzonych form pracy operacyjnej, 
dotyczących pedofilii i pornografii z udziałem małoletnich. 

8.  Biuro Kryminalne KGP Informacja o przestępstwach popełnionych na 
tle nienawiści.  
 

II/6 Dane w zakresie przestępstw na tle nienawiści obejmują:  
− czas, miejsce i sposób działania sprawców, 
− rodzaj i wynik czynności wykrywczych i dowodowych,  
− sposób ustalenia sprawcy przestępstwa, 
− sposób zakończenia postępowania przygotowawczego. 

9.  Biuro Prewencji KGP Informacja o wykorzystaniu sprzętu 
zakupionego ze środków NFOŚiGW w roku i 
osiągniętych efektach o wykorzystaniu tego 
sprzętu przez policjantów KWP/KSP na 
wodach i terenach przywodnych 

III/2 Część 1 – Efekty pracy policjanta – uzupełniana jest przez policjanta realizującego 
służbę na wodach i terenach przywodnych przy wykorzystaniu sprzętu zakupionego z 
NFOŚiGW, w której wykazują m.in.: 
- liczbę ujawnionych przestępstw, 
- liczbę ujawnionych wykroczeń, 
- liczbę służb wykonanych z wykorzystaniem jednostek pływających albo 
samochodów terenowych. 
Część II – Efekty jednostki – dane są wprowadzane za jednostkę organizacyjną Policji 
przez bezpośredniego przełożonego lub osobę do tego upoważnioną, w której 
wykazuje się m.in.: 
- udział w akcjach ratowniczych, 
- liczbę samochodów terenowych i jednostek pływających będących na wyposażeniu 
Policji, 
- liczbę zorganizowanych patroli, 
- liczbę zorganizowanych patroli z udziałem innych podmiotów. 

10.  Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 
KGP 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia 
międzynarodowego. 

V/1 Szczegółowy opis przebiegu przedsięwzięcia międzynarodowego o charakterze 
szkoleniowym, informacyjnym lub studyjnym z udziałem przedstawicieli Policji 
polskiej i zagranicznej oraz wnioski  
do realizacji przez stronę polską. 

11.  Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 
KGP 

Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć 
międzynarodowych. 

V/2 Wykaz wszystkich przedsięwzięć międzynarodowych zrealizowanych w danym 
miesiącu przez poszczególne jednostki Policji i komórki organizacyjne KGP. 

12.  Centralne Biuro Śledcze Policji Formy i metody pracy operacyjnej. VI/6 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− liczby wszczętych i zakończonych spraw operacyjnych,  
− liczby osobowych źródeł informacji, liczby grup operacyjnych,  
− czynności przeprowadzonych w trybie art. 19a i 19b ustawy o Policji. 
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13.  Biuro Kryminalne KGP Informacja o stanie zagrożenia 
przestępczością fałszerstw pieniędzy.  

VI/7 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− liczby ujawnionych i zabezpieczonych fałszywych banknotów, 
− liczby zlikwidowanych ośrodków fałszerskich. 
W części opisowej gromadzone są dane o nowych metodach produkcji fałszywych 
banknotów, ważnych uwagach i spostrzeżeniach, opisie ważniejszych spraw, 
prognozach wzrostu tej kategorii przestępczości, szkoleniach. 

14.  Biuro Kryminalne KGP Informacja o stanie zagrożenia handlem 
ludźmi oraz wybranymi czynami 
zabronionymi związanymi z handlem ludźmi. 

VI/8 Zestawienie zawiera dane nt. liczby prowadzonych form pracy operacyjnej 
dotyczących handlu ludźmi. 

15.  Biuro Bezpieczeństwa Informacji KGP Sprawozdanie ze stanu ochrony informacji 
niejawnych. 
 

VIII/1 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Policji postępowań 

sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających,  
− wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,  
− decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub o cofnięciu 

poświadczenia bezpieczeństwa,  
− decyzji o umorzeniu prowadzonych postępowań oraz wydanych upoważnień do 

dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, 
− udostępniania dokumentów niejawnych wytworzonych w Policji i wydawanych 

decyzji w sprawach zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji 
niejawnych policjantów i pracowników Policji, a także decyzji w sprawie zmiany 
lub zniesienia klauzuli tajności na dokumentach niejawnych wytwarzanych w 
Policji, 

− liczby wytworzonych i zewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych 
Policji materiałów niejawnych, 

− ochrony systemów oraz sieci teleinformatycznych Policji, w których 
przetwarzane są informacje niejawne, 

− naruszeń przepisów o ochronie informacji niejawnych  stwierdzonych w 
jednostkach organizacyjnych Policji. 

16.  Sekcja Ochrony Pracy KGP Sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy/służby. 

IX/2 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− wypadków, wypadków śmiertelnych, wypadków powodujących 20% i większy 

uszczerbek na zdrowiu u policjantów i pracowników Policji,  
− wydarzeń i czynników powodujących wypadki policjantów w służbie/ w drodze 

do i ze służby,  
− przyczyn powodujących urazy powypadkowe u policjantów w służbie/ w drodze 

do i ze służby,  
− liczby policjantów i pracowników Policji korzystających ze zwolnienia 

lekarskiego spowodowanego wypadkiem, chorób zawodowych, 
− rent inwalidzkich policjantów i pracowników Policji,  
− służby / pracy w warunkach przekroczenia NDN, NDS, 
− służby / pracy w warunkach czynnika niebezpiecznego lub czynnika uciążliwego,  
− realizacji szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/pracy, 
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− realizacji okresowych badań lekarskich policjantów i pracowników. 

17.  Biuro Logistyki Policji KGP Meldunek pożarowy (wstępny i końcowy). IX/3 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− daty i godziny powstania pożaru,   
− adresu i przeznaczenia obiektu/ sprzętu/ urządzenia objętego pożarem,  
− przyczyn zaistnienia pożaru,   
− okoliczności powstania zdarzenia,  
− budynku/ sprzętu/ urządzeń, które uległy spaleniu/ zniszczeniu,  
− wysokości strat,  
− czynności podjętych po zaistniałym zdarzeniu,  
− obrażeń policjantów i pracowników Policji podczas zdarzenia. 

18.  Biuro Logistyki Policji KGP Informacja na temat stanu ochrony 
przeciwpożarowej jednostek organizacyjnych 
Policji. 

IX/4 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− liczby osób realizujących zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej  oraz 

posiadających wymagane kwalifikacje w KWP/KSP/SP, KPP, KMP, KRP, 
CLKP, 

− liczby przeprowadzonych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
− liczby przeprowadzonych praktycznych sprawdzeń organizacji i warunków 

ewakuacji,  
− liczby zaplanowanych oraz przeprowadzonych kontroli z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w KWP, KSP, CLKP i SP oraz  liczby skontrolowanych 
obiektów,  

− liczby przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez 
KPP, KMP, KRP, 

− liczby pożarów i wysokości strat powstałych w ich wyniku, 
− przeprowadzenia badań i pomiarów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,  
− wysokości nakładów finansowych poniesionych na zadania z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej,  
− liczby budynków, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego,  
− usterek związanych z technicznym zabezpieczeniem obiektów,  
− niezgodności związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń technicznych 

obiektów, 
− nieprawidłowości o charakterze techniczno-budowlanym,  
− środków dyscyplinarnych zastosowanych za nieprzestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych,  
− stanu realizacji wydanych wniosków i zaleceń pokontrolnych. 

19.  Biuro Logistyki Policji KGP Sprawozdanie o stanie i pracy transportu. XI/1 Zestawienie zawiera dane nt.: 
− stanu sprzętu transportowego w eksploatacji oraz w magazynie, 
− liczby sprzętu transportowego spełniającego kryteria do wycofania oraz 

wycofanego z eksploatacji 
 i przekazanego innym jednostkom resortu spraw wewnętrznych bądź poza te 
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jednostki, 
− wykonanego przebiegu sprzętu transportowego w danym roku oraz planowanego 

przebiegu na kolejny rok, 
− wykonanego przebiegu km w ramach udostępnienia służbowych pojazdów 

odpłatnie, za częściową odpłatnością bądź nieodpłatnie. 
20.  Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych 

KGP 
Sprawozdanie z pracy komórek 
organizacyjnych wywiadu kryminalnego w 
Policji. 

XII/1 Zestawienie zawiera: 
1. dane liczbowe dotyczące zrealizowanych analiz oraz zaległości w SMI,  
2. dane tekstowe dotyczące zrealizowanych analiz strategicznych, 
3. dane tekstowe i liczbowe dotyczące szkoleń zgodnie z opisem punktów 

sprawozdania. 
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