
DECYZJA NR 115
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum 
Informacji Kryminalnych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) 
postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji nr 182 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania 
w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (Dz. Urz. KGP 
poz. 56 oraz z 2018 r. poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

„6b) BOA – Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”;”,

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) ustawa – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U z 2019 r. 
poz. 44 i 125);”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu nadania operatorowi lub osobie upoważnionej upoważnienia do kierowania zapytań do 
modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK, bezpośredni przełożony występuje z wnioskiem 
do właściwego komendanta, dyrektora lub dowódcy, o których mowa w ust. 3.”,

b) w ust. 3 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) w BOA – dowódca lub jego zastępca;”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu odebrania operatorowi lub osobie upoważnionej upoważnienia do kierowania zapytań 
do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK, bezpośredni przełożony występuje 
z wnioskiem do właściwego komendanta, dyrektora lub dowódcy, o których mowa w § 3 ust. 3.”;

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Administrator lokalny, a w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji, w których 
nie zainstalowano stanowiska dostępowego SNP, osoba wyznaczona przez komendanta, dyrektora lub 
dowódcę, o których mowa w § 3 ust. 3, prowadzi lokalną ewidencję osób upoważnionych.”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Komendant, dyrektor lub dowódca, o którym mowa w § 3 ust. 3, weryfikuje, nie rzadziej niż co 
12 miesięcy, upoważnienia osób upoważnionych, pod względem zgodności z zakresem wykonywanych zadań 
służbowych oraz aktualności danych przekazanych we wnioskach o nadanie upoważnień.”;

6) w § 18 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) w BOA – dowódca;”;

7) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant CBŚP, dowódca BOA, Dyrektor CLKP, 
dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, a także ich zastępcy, są uprawnieni do zlecenia przeprowadzenia 
kontroli w zakresie dostępu do informacji uzyskanych z KCIK przez podległych policjantów i pracowników 
Policji.”;

8) w § 23 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. O zawieszeniu upoważnienia dyrektor BWiIK KGP niezwłocznie powiadamia właściwego 
komendanta, dyrektora lub dowódcę, o których mowa w § 3 ust. 3, z wnioskiem o przekazanie stosownych 
wyjaśnień.

3. Dyrektor BWiIK KGP na wniosek komendanta, dyrektora lub dowódcy, o których mowa 
w § 3 ust. 3, przywraca lub odbiera upoważnienia – odpowiednio do ustaleń dokonanych w ramach wyjaśnień 
określonych w ust. 2.”;

9) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2. BŁiI KGP umieści w Centrum Dystrybucji Oprogramowania, w terminie 7 dni od przekazania przez 
BWiIK KGP, elektroniczną wersję dokumentu określonego w załączniku nr 1 do decyzji. 

§ 3. Upoważnienia, wydane przez Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej 
Policji lub jego zastępców, zachowują ważność nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej decyzji.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.

 
Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK
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PIECZĘĆ JEDNOSTKI/KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI 

 
 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

……………………………………………. 
(DYREKTOR BIURA KGP/CLKP 

KOMENDANT CBŚP/BSWP/WP/WSPOL/SP/MP/RP/PP/KP 

DOWÓDCA BOA) 

 

…………………………..      ……………….………….. 
                    (MIEJSCOWOŚĆ)                                                   (DATA) 

 
L. dz. ..…………………………………………….. 

DYREKTOR 

BIURA WYWIADU  

I INFORMACJI KRYMINALNYCH 

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 

WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE1) UPOWAŻNIENIA 

DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ I OTRZYMYWANIA ODPOWIEDZI Z MODUŁU KCIK 

ROLA W MODULE KCIK:2)       OSOBA UPOWAŻNIONA                                    OPERATOR 

ZAKRES UPOWAŻNIENIA:2) 
      
PEŁNY 

OGRANICZONY: 

 OSOBA 

 PODMIOT 

 PRZEDMIOT 

 PRZESTĘPSTWO 

 RACHUNEK 

NUMER PESEL IMIĘ NAZWISKO 

           
 

  

KOMÓRKA OGRANIZACYJNA3) SPRAWDZENIA DLA  

(pole wypełnia się w przypadku 

zaznaczenia pola z rolą operator): 

JEDNOSTKA/KOMÓRKA 

ORGANIZACYJNA4) 

  

TEL. KONTAKTOWY DO 

ADMINISTRATORA LOKALNEGO  
ADRES E-MAIL 

ADMINISTRATORA LOKALNEGO 
 

 

……………………………………………….. 
(PIECZĘĆ I PODPIS BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO) 

 

WYPEŁNIA BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI 

UPOWAŻNIENIE 

DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ W TRYBIE 

NIEGENERUJĄCYM INFORMACJI 

KOORDYNACYJNEJ:2) 

 

TAK 

 

NIE ……..…………………………………………….………………………… 
(PIECZĘĆ I PODPIS KOMENDANTA BIURA SPRAW 

 WEWNĘTRZNYCH POLICJI) 

 

 

WNIOSEK WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

1) niepotrzebne skreślić 
2) właściwe zaznaczyć X 
3) komórka organizacyjna, w której policjant pełni służbę lub pracownik Policji jest zatrudniony 
4) jednostka/komórka organizacyjna, dla której operator będzie realizował zapytania 

UWAGA: lista osób może zostać rozszerzona w przypadku takiego samego zakresu upoważnień 

Załącznik do decyzji nr 115

Komendanta Głównego Policji

z dnia 16 kwietnia 2019 r.
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