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ZARZĄDZENIE NR 937 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie 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 2002 r. Nr 7,
poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688,
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz.
1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r.

§1
Zarządzenie określa:
1) normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinNr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz.
2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411
i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 i Nr 144, poz.1043.
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formatyczny i telekomunikacyjny niezbędny do
wykonywania czynności służbowych;
2) szczegółowe zasady przyznawania i użytkowania
wyposażenia, o którym mowa w pkt 1.

1)

2)

3)

4)

5)

§2
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
norma należności – przysługującą jednostce i komórce organizacyjnej Policji oraz policjantowi
normę wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny i
telekomunikacyjny, w tym pochodzący z darowizn
na rzecz tych jednostek i komórek organizacyjnych, niezbędny do wykonywania czynności służbowych;
rezerwa dyspozycyjna – sprzęt teleinformatyczny i
telekomunikacyjny przeznaczony na pokrycie, w
zakresie norm należności, nieplanowanych potrzeb
jednostek i komórek organizacyjnych Policji,
umożliwiający podjęcie przez nie działań: operacyjnych na dużą skalę, w przypadku klęski żywiołowej, awarii, zmian struktur organizacyjnych
Policji itp.;
rezerwa eksploatacyjno-techniczna – sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny utrzymywany
przez wydziały: Utrzymania Systemów Informatycznych i Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji oraz wydziały łączności lub wydziały informatyki (wydziały łączności i informatyki) lub równorzędne komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
i szkół policyjnych, służący do zaspokajania, w
zakresie norm należności, bieżących potrzeb podległych jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów;
stanowisko pracy – przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której
policjant, pracownik Policji lub zespół policjantów,
pracowników Policji wykonuje pracę;
tabela należności – zbiorcze zestawienie norm
należności.

§3
1. Normy należności określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zasady przyznawania telefonów stacjonarnych i
komórkowych regulują odrębne przepisy.
§4
Podstawę do planowania i zaopatrywania jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
stanowią tabele należności.
§5
1. Tabele należności opracowują:
1) wydziały: Utrzymania Systemów Informatycznych i Utrzymania Systemów Teletransmisyj-

2.

3.
4.

5.
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nych Biura Łączności i Informatyki Komendy
Głównej Policji, zwanego dalej „BŁiI KGP” – dla
komórek organizacyjnych Komendy Głównej
Policji, zwanej dalej „KGP”;
2) wydziały łączności lub wydziały informatyki
(wydziały łączności i informatyki) komendy
wojewódzkiej Policji, zwanej dalej „KWP” oraz
Komendy Stołecznej Policji, zwanej dalej „KSP”
– dla komórek organizacyjnych KWP i KSP
i podległych im jednostek organizacyjnych;
3) wydziały łączności, wydziały informatyki (wydziały łączności i informatyki) lub równorzędne
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych – dla własnych potrzeb.
Podstawę do opracowania tabel należności stanowią:
1) normy należności;
2) etatowe stany pracowników;
3) etatowe stany środków transportu;
4) struktura organizacyjna jednostki lub komórki
organizacyjnej Policji.
Tabele należności opracowuje się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w IV kwartale każdego roku.
Tabele należności zatwierdza:
1) Dyrektor BŁiI KGP – dla komórek organizacyjnych KGP;
2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji lub
jego zastępca − dla podległych jednostek i komórek organizacyjnych;
3) komendant – rektor Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie i komendant szkoły policyjnej – dla
kierowanej jednostki.
Zatwierdzone tabele należności przekazuje się
niezwłocznie właściwym komórkom organizacyjnym KGP, KWP, KSP, Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie i szkoły policyjnej.

§6
1. Rezerwę dyspozycyjną utrzymuje BŁiI KGP.
2. Rezerwą dyspozycyjną zarządza Dyrektor BŁiI
KGP.
3. Rezerwę dyspozycyjną określa załącznik nr 2 do
zarządzenia.
4. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
stanowiący przedmiot rezerwy dyspozycyjnej
podlega sukcesywnej wymianie na sprzęt nowszej generacji.
5. Decyzję o czasowym lub stałym wydaniu sprzętu
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego z rezerwy dyspozycyjnej podejmuje Dyrektor BŁiI KGP
lub osoba przez niego upoważniona.
§7
Ustala się rezerwę eksploatacyjno-techniczną
utrzymywaną przez:
1) wydziały: Utrzymania Systemów Informatycznych i
Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych BŁiI KGP:
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a) aparat telefoniczny, abonenckie urządzenie telegraficzne – od 2% do 6% liczby eksploatowanych urządzeń,
b) urządzenia telekopiowe – od 2% do 6% liczby
eksploatowanych urządzeń,
c) urządzenia telekopiowe sieci rozsiewczej – do
6% liczby eksploatowanych urządzeń
nie
mniej niż 2 szt.,
d) stacja retransmisyjna – 1 kpl.,
e) radiotelefon bazowy – 2 kpl.,
f) radiotelefon biurkowy – 3 kpl.,
g) radiotelefon przewoźny i noszony z niezbędnym osprzętem – do 4% liczby danego typu
eksploatowanych urządzeń nie mniej jednak niż
2 kpl.,
h) zestaw kamuflowany – do 4% liczby eksploatowanych urządzeń,
i) stanowisko dostępowe – 5 kpl.,
j) stanowisko dostępowe/szyfrator – 2 kpl.,
k) komputer klasy PC – 5 kpl.,
l) komputer przenośny klasy laptop – 3 kpl.,
m) serwer terminali – 1 kpl.,
n) drukarka laserowa – 5 szt.,
o) sprzęt sieciowy klasy router – 2 kpl.,
p) sprzęt sieciowy klasy switch – 3 kpl.;
2) wydziały łączności, wydziały informatyki (wydziały
łączności i informatyki) lub równorzędne KWP
(KSP):
a) aparat telefoniczny, abonenckie urządzenie telegraficzne – od 2% do 6% liczby eksploatowanych urządzeń,
b) urządzenie telekopiowe – od 2% do 6% liczby
eksploatowanych urządzeń,
c) urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej – do
6% liczby eksploatowanych urządzeń
nie
mniej niż 1 szt.,
d) stacja retransmisyjna – 1 kpl. (w przypadku
eksploatowania sieci retransmisyjnej),
e) radiotelefon bazowy – do 4% liczby eksploatowanych urządzeń nie mniej jednak niż 3
kpl.,
f) radiotelefon biurkowy – do 4% liczby eksploatowanych urządzeń nie mniej jednak niż 3
kpl.,
g) radiotelefon przewoźny i noszony z niezbędnym osprzętem – do 4% liczby eksploatowanych urządzeń,
h) zestaw kamuflowany – do 4% liczby eksploatowanych urządzeń,
i) stanowisko dostępowe – 1 kpl.,
j) komputer klasy PC – 3 kpl.,
k) komputer przenośny klasy laptop – 1 kpl.,
l) serwer terminali – 1 kpl.,
m) drukarka laserowa – 3 szt.,
n) sprzęt sieciowy klasy router – 1 kpl.,
o) sprzęt sieciowy klasy switch – 2 kpl.;
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3) wydziały łączności, wydziały informatyki (wydziały
łączności i informatyki) lub równorzędne Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych:
a) aparat telefoniczny – od 2% do 4% liczby eksploatowanych urządzeń,
b) urządzenie telekopiowe, abonenckie urządzenie
telegraficzne – do 6 % liczby eksploatowanych
urządzeń nie mniej jednak niż 2 szt.,
c) urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczej – do
6% liczby eksploatowanych urządzeń, nie
mniej niż 1 szt.,
d) radiotelefon bazowy lub biurkowy – 1 kpl.,
e) radiotelefon przewoźny i noszony z niezbędnym osprzętem – do 4% liczby eksploatowanych urządzeń,
f) komputer klasy PC – 1 kpl.,
g) komputer przenośny klasy laptop – 1 kpl.,
h) sprzęt sieciowy klasy switch − 1kpl.
§8
1. Rezerwą eksploatacyjno-techniczną dysponują
naczelnicy wydziałów: Utrzymania Systemów Informatycznych i Utrzymania Systemów Teletransmisyjnych BŁiI KGP, naczelnicy wydziałów łączności, wydziałów informatyki (wydziałów łączności
i informatyki) lub równorzędnych KWP (KSP) oraz
naczelnicy wydziałów łączności, wydziałów informatyki (wydziałów łączności i informatyki) lub
równorzędnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
i szkół policyjnych.
2. Uzupełnianie rezerwy eksploatacyjno-technicznej
powinno odbywać się sukcesywnie na podstawie
urządzeń nowszej generacji.
§9
1. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami techniczno-ekspolatacyjnymi jego
użytkowania.
2. Użytkownicy są odpowiedzialni za właściwą eksploatację sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego.
§ 10
Traci moc zarządzenie nr 419 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt łączności
i informatyki oraz zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 85).
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
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Załączniki do zarządzenia nr 937
Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 października 2006 r.
Załącznik nr 1

Normy należności
L.p.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

Sposób naliczania
(nazwa jednostki, komórki organizacyjnej Policji lub stanowiska)

1

2

3

4

5

I. Sprzęt łączności radiowej krótkofalowej (KF)
1.

1.
2.

3.

1)
2)

kpl.
4
KGP
Urządzenia nadawczo-odbiorcze KF
z systemem antekpl.
1
KWP, KSP
nowym i pozostałym niezbędnym
wyposażeniem
II. Sprzęt łączności radiowej w obrębie wydzielonego systemu (VHF, UHF)
Stacja
retransmisyjna
Radiotelefon
bazowy

Radiotelefon
bazowy
lub biurkowy

zestaw

1

zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci radiowej

kpl.
kpl.

2
1

Stanowisko kierowania KGP
Centrum operacyjne KGP

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

Stanowisko kierowania KWP, KSP, KMP, KPP, KRP
Komisariat Policji, posterunek Policji (w tym specjalistyczny
i sezonowy)
Jednostka prowadząca nasłuch radiowy w sieci KSWA

kpl.

1

OPP, SPPP

kpl.

1

Dyżurny OPP i SPPP) w miejscu stacjonowania OPP i SPPP

kpl.

1

Dyżurny CBŚ, ZOA1)

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

2

Dyżurny SKOK
Dyżurny jednostki antyterrorystycznej i zespołu minersko-pirotechnicznego 1)
Dyżurny Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej
Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej
Sztab kryzysowy w KWP, KSP, KMP, KPP

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

Komórka organizacyjną KGP2)
Stanowisko kierowania Wydziałem KGP2), KWP, KSP, KMP, KPP,
KRP, KP
Samodzielna sekcja

kpl.

1

Referat dzielnicowych

kpl.

1

BK, BWK, WTO (oddział zamiejscowy TO)1)

kpl.

1

kpl.

2

Stanowisko dyżurnego izby dziecka i dyżurnego policji sądowej
Wysunięte stanowisko dowodzenia organizowane na czas imprez
masowych

z możliwością maskowania
dla CBŚ, ZOA, GSP KGP i służby policji kryminalnej radiotelefon bazowy lub biurkowy z możliwością maskowania
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4.

5.

6.

7.

3)
4)

2

Radiotelefon
przewoźny

Radiotelefon przewoźny w zestawie
kamuflowanym

Radiotelefon
noszony

Radiotelefon
noszony
kamuflowany lub
radiotelefon
noszony
z zestawem
kamuflowanym
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3

4

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

Stanowisko obsługi informatycznej sprawdzeń w systemach
informatycznych
Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej
Na każdy pojazd Policji

5

kpl.

2

Ruchome stanowisko dowodzenia (RSD)3)

kpl.

2

Statek powietrzny

kpl.

1

Jednostka pływająca Policji

zestaw

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

Sala dydaktyczna Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej4)
Samochód operacyjny służby policji kryminalnej, CBŚ, ZOA,
jednostki antyterrorystycznej i zespołu minersko-pirotechnicznego1)
Samochód operacyjny WTO (oddział zamiejscowy techniki
operacyjnej) 1)
Samochód operacyjny BSW1)

kpl.

5

Stanowisko kierowania, Centrum Operacyjne KGP

kpl.

3

Stanowisko kierowania, Sztab KWP

kpl.

1

3 policjantów służby prewencji, BSW

kpl.

1

10 policjantów służby kryminalnej

kpl.

2

kpl.

1

kpl.

1

Dowódca, Zastępca Dowódcy, Dowódca plutonu OPP/SPPP/NPP
Policjant OPP, SPPP oprócz Dowódcy, Zastępcy Dowódcy,
Dowódcy plutonu OPP, SPPP
Dowódca drużyny NPP

kpl.

2

Drużyna NPP

kpl.

1

Oznakowany samochód policji RD

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

zestaw

1

kpl.

1

Stanowisko dyżurnego oraz opiekun wychowawca w izbie dziecka
Policjant ZOA1), policji sądowej, ruchu drogowego
niezmotoryzowany
Jednostka pływająca, na której ze względów technicznych
nie można zainstalować radiotelefonu przewoźnego
Oznakowany motocykl, na który ze względów technicznych
nie można zainstalować radiotelefonu przewoźnego
Komendant, Zastępca Komendanta KWP, KSP, Wyższej Szkoły
Policji, szkoły policyjnej
Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej4)
Dzielnicowy

kpl.

1

Każda trasa kurierska poczty specjalnej

kpl.

1

zestaw

1

kpl.

1

kpl.

2

Opiekun wychowawca w izbie dziecka
Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej4)
Policjant policji sądowej
Policjant służby kryminalnej, CBŚ, jednostki antyterrorystycznej,
komórki techniki operacyjnej BSW, zespołu minersko-pirotechnicznego, WTO (oddział zamiejscowy TO)1)

na każdy system łączności radiowej funkcjonujący w miejscu stacjonowania pojazdu
po jednym z użytkowanych typów, lecz nie mniej niż 10 kpl.
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3

4

kpl.
kpl.

1
1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

2

kpl.

1

Zestaw
mikrofonowo-słuchawkowy
10. Zestaw
kamuflowany

kpl.

1

kpl.

1

11. Zestaw podkaskowy motocyklowy

kpl.

1

Policjant ZOA, OPP, SPPP
Sala dydaktyczna łączności Wyższej Szkoły Policji, szkoły
policyjnej
Policjant jednostki antyterrorystycznej i zespołu minersko-pirotechnicznego
Policjant służby kryminalnej, CBŚ, ZOA, komórki techniki
operacyjnej BSW, jednostki antyterrorystycznej i zespołu
minersko-pirotechnicznego
Policjant służby kryminalnej, CBŚ, WTO, komórki techniki
operacyjnej BSW, jednostki antyterrorystycznej i zespołu
minersko-pirotechnicznego
Motocykl

12.

szt.

1

Komórka organizacyjna przy założeniu 1 gniazdo na 1 radiotelefon

8.

2
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Zestaw
podkaskowy

9.

Urządzenie ładujące
do radiotelefonów
noszonych

5

Komisariat Policji portu lotniczego
Strzelec wyborowy1)
Dowódca, Zastępca Dowódcy, Dowódca kompanii, Zastępca
Dowódcy kompanii, Dowódca plutonu, Dowódca drużyny NPP

III. Sprzęt łączności satelitarnej
1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

5.

Telefon satelitarny
przenośny
Stacjonarna antena
satelitarna
Samonaprowadzająca samochodowa
antena satelitarna
Centrala
telefoniczna
Centrala
telegraficzna
Urządzenie
teletransmisyjne
zapewniające
integrację i przesyłanie usług głosu
i danych
Rejestrator rozmów
telefonicznych
i radiowych
Urządzenie
telekopiowe

zestaw

1

Stanowisko kierowania KGP, Sztab KWP, KSP, centrum
operacyjne KGP

zestaw

1

Ruchome stanowisko dowodzenia OPP, SPPP

szt.

1

Stanowisko kierowania KGP, Sztab KWP, KSP

szt.

1

Ruchome stanowisko dowodzenia OPP, SPPP

kpl.
kpl.

IV. Sprzęt łączności przewodowej
1
KGP, KWP, KSP, KMP, KPP, KRP, KP, PP, Wyższa Szkoła Policji
i szkoła policyjna
1
KGP, KWP, KSP

kpl.

1

KGP, KWP, KSP, KMP, KPP, KRP, KP, PP, Wyższa Szkoła Policji
i szkoła policyjna

kpl.

1

KGP, KWP, KSP, KMP, KPP, KRP, KP, Wyższa Szkoła Policji
i szkoła policyjna

szt.

1

Centrum operacyjne KGP

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Stanowisko kierowania KGP, CBŚ, GSP, BK
Stanowisko kierowania KWP, KSP, KMP, KPP, KRP, KP, PP,
Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej,
Stanowisko sztabu kryzysowego KWP, KSP, KMP, KPP, KRP, KP,
PP, Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej,
OPP, SPPP

szt.

1

Sekcja, służba dyżurna, punkt kontaktowy ds. imprez masowych
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3

4

szt.

1

szt.

1

szt.

1

Sekretariat, kancelaria i stanowisko obsługi kancelaryjno-biurowej,
Stanowisko pracy dyżurnego OPP, SPPP w miejscu
stacjonowania OPP, SPPP
Stanowisko pracy dyżurnego CBŚ i SPAP

5

szt.

1

Rewir dzielnicowych

szt.

1

Oficer łącznikowy Policji

Urządzenie
telekopiowe sieci
rozsiewczej
Abonenckie
urządzenie
telegraficzne

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci Polifax-R,

8.

Telegraficzne
urządzenie
szyfrujące

Dla każdego abonenckiego urządzenia telegraficznego przeznaczonego do pracy szyfrowej,

9.

Urządzenie szyfrujące do urządzeń
telekopiowych

Ilość zgodna z ilością urządzeń telekopiowych pracujących
w Sieci Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji.

6.
7.

1.

2.

Stanowisko
dostępowe

Komputer przenośny klasy laptop

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci telegraficznej
Policji,

kpl.

1

kpl.

1

V. Sprzęt informatyki
Stanowisko kierowania KGP, CBŚ, KWP, KSP, KMP, KPP, KRP,
KP, PP (w tym wyspecjalizowane i sezonowe), OPP, SPPP,
Wyższej Szkoły Policji i szkoły policyjnej,
Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej Policji,

kpl.

1

Dyżurny SKOK

kpl.

1

kpl.

1

Stanowisko pracy w komórce obsługi informacyjnej, oraz międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, międzynarodowych poszukiwań osób i systemu meldunku informacyjnego
w strukturach wywiadu kryminalnego
2 policjantów BSW

kpl.

1

3 stanowiska pracy CBŚ

kpl.

1

Stanowisko pracy dyżurnego CBŚ, OPP, SPPP

kpl.

1

Stanowisko pracy KCIK

kpl.

1

kpl.

2

kpl.

1

kpl.

1

Stanowisko pracy Głównego Sztabu Policji
Sekcja ZOA oraz SPPP, komórka SPAP i zespół minersko-pirotechniczny
4 stanowiska pracy wydziału ( laboratorium / sekcji) służb
kryminalnych, techniki operacyjnej
2 stanowiska pracy służb łączności i informatyki

kpl.

1

SAT

kpl.

3

Oddział prewencji Policji

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

na 5 nie wymienionych stanowisk pracy,
Stanowisko kierowania wydziałem KGP, KWP, KSP, KMP, KPP,
KRP, KP i samodzielną sekcją
Kierownik jednostki i komórki organizacyjnej Policji
Stanowisko zarządzające systemem teleinformatycznym,
telekomunikacyjnym
Stanowisko pracy eksperta i specjalisty w komórkach KGP,
KWP, KSP odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy
pomocowych
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3.

4.

5.

2

Komputer klasy PC

Drukarka

Skaner

Poz. 91

-440-

3

4

kpl.

1

kpl.

1

Stanowisko pracy radcy, eksperta i specjalisty w komórkach
informatycznych KGP, KWP, KSP
Oficer łącznikowy Policji

5

kpl.

1

Stanowisko pracy kontrolera w komórkach kontrolnych

kpl.

1

Ruchome Stanowisko Dowodzenia

kpl.

1

Komórka ds. szkolenia OPP, SPPP, ZOA, SPAP

kpl.

1

Stanowisko pracy z dostępem do sieci Internet nie wyposażone
w komputer klasy PC umożliwiający pracę w tej sieci, o ile nie
przewidziano na nie komputera przenośnego klasy Laptop

kpl.

1

Na każde stanowisko pracy wymagające przygotowywania
dokumentów lub przetwarzania danych, o ile nie przewidziano na
nie stanowiska dostępowego lub komputera przenośnego klasy
Laptop

szt.

1

szt.

1

Ruchome Stanowisko Dowodzenia, komórka ds. szkolenia OPP
(SPPP) i ZOA (SPAP)
Na każdy komputer klasy PC lub komputer przenośny klasy
laptop oraz stanowisko dostępowe, albo na pomieszczenie, jeżeli
istnieją warunki umożliwiające wspólne wykorzystanie drukarki

szt.

1

Stanowisko kierowania biurem, wydziałem

szt.

1

Sekcja

szt.

1

szt.

1

Oficer łącznikowy Policji
Stanowisko pracy ds. analizy kryminalnej i systemu meldunku
informacyjnego w strukturach wywiadu kryminalnego

Użyte w załączniku skróty oznaczają:
1) BK – Biuro Kryminalne;
2) BSW – Biuro Spraw Wewnętrznych;
3) BWK – Biuro Wywiadu Kryminalnego;
4) CBŚ – Centralne Biuro Śledcze;
5) KCIK – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych;
6) NPP – Nieetatowy Pododdział Policji;
7) OPP – Oddział Prewencji Policji;
8) SAT – Sekcja Antyterrorystyczna KWP;
9) SKOK – Stanowisko Kierowania Obserwacji Krajowej;
10) SPAP – Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji;
11) GSP − Główny Sztab Policji;
12) SPPP – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji;
13) WTO – Wydział Techniki Operacyjnej;
14) ZOA – Zarząd Operacji Antyterrorystycznych;
15) KSWA – Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania.
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Rezerwa dyspozycyjna

Lp.

Nazwa sprzętu

j.m.

Ilość

1

2

3

4

Sprzęt łączności
1.

Stacja retransmisyjna

kpl.

2

2.

Radiotelefon bazowy

kpl.

5

3.

Radiotelefon bazowy biurkowy

kpl.

10

4.

Radiotelefon przewoźny

kpl.

30

5.

Radiotelefon przewoźny w zestawie kamuflowanym

kpl.

10

6.

Radiotelefon noszony

kpl.

150

kpl.

50

szt.

10

szt.

3

7.
8.
9.

Radiotelefon noszony kamuflowany lub z zestawem
kamuflowanym
Wielostanowiskowe urządzenie ładujące do akumulatorów
radiotelefonów noszonych
Urządzenie telekopiowe
Sprzęt informatyki

1.

Stanowisko dostępowe

kpl.

5

2.

Stanowisko dostępowe/szyfrator

kpl.

2

3.

Stanowisko dostępowe/szyfrator IP

kpl.

1

4.

Drukarka laserowa

szt.

5

5.

Drukarka atramentowa

szt.

2

6.

Sprzęt sieciowy klasy router

kpl.

3

7.

Sprzęt sieciowy klasy switch

kpl.

3

8.

Komputer klasy PC

kpl.

5

9.

Komputer przenośny klasy laptop

kpl.

3

Skaner

szt.

3

10.

