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DECYZJA NR 655 KOMENDANTA G ÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie przyznania klauzuli tajno ci dokumentom wytworzonym w jednostkach organizacyjnych
Policji w 2003 r., zgromadzonym w teczce archiwalnej sygn. arch. PF-793/1 T 53/03

„Wykrywanie i zwalczanie przest pstw gospodarczych. Przest pstwa zwi zane z w glem”
przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sty-

cznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.

z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z pó n. zm.1)) postana-

wia si , co nast puje:

§ 1
Przyznaje si  klauzul  „poufne” dokumentom wy-

tworzonym w jednostkach organizacyjnych Policji

w 2003 r., zgromadzonym w teczce archiwalnej sygn.

arch. PF-793/1 T 53/03 „Wykrywanie i zwalczanie

przest pstw gospodarczych. Przest pstwa zwi zane

z w glem” przechowywanej w Centralnym Archiwum

Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji:

1) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u Dochodzeniowo-

- ledczego KWP w Biaymstoku znak D-0168/02/03LG

z dnia 20.05.2003 r. wraz za cznikami,

2) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u Dochodzeniowo-

- ledczego KWP w Biaymstoku znak D-0168/3/03LG

z dnia 23.05.2003 r. wraz z dyskietk ,

3) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP w Bydgoszczy znak PG-I-

315/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz z za cznikami

i dyskietk ,

4) pismo Pierwszego Zast pcy Pomorskiego Komen-

danta Wojewódzkiego Policji w Gda sku znak D.IV-

216/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami,

5) pismo Naczelnika Wydzia u do Walki z Przest pczo-

ci  Gospodarcz  KWP w Katowicach znak Pg-III-

423/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami,

6) pismo Naczelnika Wydzia u do Walki z Przest p-

czo ci  Gospodarcz  KWP w Katowicach znak Pg-

III-pf-1184/03 z dnia 21.05.2003 r. wraz z za-

cznikami, które sta y si  jawne na mocy art. 25

ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy,

7) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP w Kielcach znak PG-EN-

5428/8/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz z za czni-

kami i dyskietk ,

8) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u dw. z Przest p-

czo ci  Gospodarcz  KWP w Krakowie znak Fax

13467 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami,

9) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u dw. z Prze-

st pczo ci   Gospodarcz   KWP  w  Lublinie  znak

                                                          
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 149, poz. 1078 i Nr 104,

poz. 711.

A-II-KH/5428/269/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz

za cznikami i dyskietkami,

10) pismo Zast pcy Naczelnika Wydzia u dw. z Prze-

st pczo ci  Gospodarcz  KWP w odzi znak A-IV-

5414/18/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za czni-

kami i dyskietk ,

11) pismo Zast pcy Komendanta Wojewódzkiego Poli-

cji w Olsztynie znak PG-1264/03 z dnia

20.05.2003 r. wraz za cznikami i dyskietk ,

12) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP w Poznaniu znak PG-I-KM-

0168-10/03 z dnia 19.05.2003 r. wraz z za czni-

kami i dyskietk ,

13) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP z siedzib  w Radomiu znak

D-1548/1357/03 z dnia 20.05.2003 r. wraz z za-

cznikami,

14) pismo Naczelnika Wydzia u Dochodzeniowo- led-

czego KWP w Szczecinie znak DA-II-5506-365

z dnia 20.05.2003 r. wraz z za cznikami i dys-

kietk ,

15) pismo Naczelnika Wydzia u dw. z Przest pczo ci

Gospodarcz  KWP we Wrocawiu znak G-5428/20-/03

z dnia 19.05.2003 r. wraz z za cznikami i dyskietk .

§ 2
Informacje o przyznaniu klauzuli tajno ci doku-

mentom wymienionym w § 1 powsta ym w jednost-

kach organizacyjnych Policji oraz egzemplarzom prze-

kazanym za pismem Zast pcy Dyrektora Biura S u by

Kryminalnej KGP l.dz. Ag-pf-466/03 z dnia

28.05.2003 r. skierowanym do Sekretarza Mi dzyre-

sortowego Centrum do spraw Zwalczania Przest p-

czo ci Zorganizowanej i Mi dzynarodowego Terrory-

zmu nanosi si  zgodnie z wymogami okre lonymi

w rozporz dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia

5 pa dziernika 2005 r. w sprawie sposobu oznacza-

nia materia ów, umieszczania na nich klauzul tajno-

ci, a tak e zmiany nadanej klauzuli tajno ci (Dz. U.

Nr 205, poz. 1969).

§ 3
Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Komendant G ówny Policji

Marek Bie kowski


