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ZARZĄDZENIE NR 976 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 października 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji

z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8 i
Nr 12, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor BSW w drodze decyzji:
1) określa zadania komórki organizacyjnej, o

której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5;
2) może określać szczegółowe zadania komó-

rek organizacyjnych biura.”;
2) w § 12:
a) w ust. 1 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) prowadzenie operacji specjalnych;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład biura wchodzą:
1) kierownictwo:

a) dyrektor biura,
b) zastępca dyrektora biura,

2) Zarząd I:
a) Wydział w Bydgoszczy, w tym Sekcja Ope-

racyjno-Rozpoznawcza,
b) Wydział w Gdańsku, w tym:

− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,

c) Wydział w Gorzowie Wielkopolskim, w tym
Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,

d) Wydział w Poznaniu, w tym:
− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,

e) Wydział w Szczecinie, w tym Sekcja Opera-
cyjno-Rozpoznawcza,

f) Wydział we Wrocławiu, w tym:
− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,

                                                          
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
opublikowane 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 153, poz. 1271, 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 poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r.
Nr 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 poz. 711,
Nr 144, poz. 1043, Nr 158, poz. 1122.

g) Wydział w Warszawie, w tym:
− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza;

3) Zarząd II:
a) Wydział w Białymstoku, w tym Sekcja Ope-

racyjno-Rozpoznawcza,
b) Wydział w Lublinie, w tym Sekcja Operacyj-

no-Rozpoznawcza,
c) Wydział w Olsztynie, w tym Sekcja Opera-

cyjno-Rozpoznawcza,
d) Wydział w Radomiu, w tym Sekcja Opera-

cyjno-Rozpoznawcza,
e) Wydział w Rzeszowie, w tym Sekcja Opera-

cyjno-Rozpoznawcza,
f) Wydział w Warszawie, w tym Sekcja Ope-

racyjno-Rozpoznawcza,
4) Zarząd III:

a) Wydział w Katowicach, w tym:
− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,

b) Wydział w Kielcach, w tym Sekcja Opera-
cyjno-Rozpoznawcza,

c) Wydział w Krakowie, w tym:
− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,

d) Wydział w Łodzi, w tym:
− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,

e) Wydział w Opolu, w tym Sekcja Operacyjno-
Rozpoznawcza,

f) Wydział w Warszawie, w tym:
− Sekcja Operacyjno-Rozpoznawcza,
− Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,

5) Wydział Operacji Niejawnych;
6) Wydział Techniki Operacyjnej, w tym:

− Sekcja Obserwacji,
− Sekcja Zabezpieczenia Technicznego,
− Zespół do spraw Ustaleń Telekomunikacyj-

nych;
7) Wydział Analiz i Nadzoru;
8) Wydział Ogólny.”;

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zadania komórek organizacyjnych BSW, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6-8 określa załącz-
nik nr 5 do zarządzenia.,

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Zadania komórki organizacyjnej, o której mo-
wa w ust. 2 pkt 5 określa decyzja, o której mowa
w § 9 ust. 3.";
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3. Załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Ludwik Dorn

Załącznik do zarządzenia nr 976
Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 października 2006 r.

Zadania komórek organizacyjnych BSW

1. Zarządy I – III, w tym poszczególne ich wydziały i sekcje:

Wydziały Zarządu I w: Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Szczecinie, Zarządu II oraz Zarządu III w Kielcach
i Opolu:
1) wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w zakresie dopuszczonym przepisami kodeksu postę-

powania karnego;
2) prowadzenie postępowań sprawdzających i przygotowawczych o przestępstwa popełnione z udziałem po-

licjantów i pracowników Policji;
3) współpraca z organami ochrony prawnej i administracji rządowej w zakresie właściwości rzeczowej biura;
4) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi jednostek Policji w zakresie prowa-

dzonych spraw, a w przypadku konieczności podejmowanie wspólnych działań i ich koordynowanie;
5) przygotowywanie rocznej informacji o skali i przyczynach zagrożenia przestępczością w jednostkach or-

ganizacyjnych Policji na terenie swojego działania, na podstawie wiedzy własnej i danych przekazanych
przez kierowników jednostek;

6) podejmowanie działań profilaktycznych;

Sekcje Operacyjno-Rozpoznawcze:
7) zbieranie i pozyskiwanie informacji o przestępczej działalności policjantów i pracowników Policji, a także

rozpoznawanie powiązań środowiskowych oraz posiadanego stanu majątkowego w celu definiowania po-
tencjalnych zagrożeń;

8) wykrywanie przestępstw popełnionych przez policjantów i pracowników Policji z zastosowaniem obowią-
zujących metod i form pracy operacyjnej;

9) w razie potrzeby planowanie, wykonywanie i koordynowanie przedsięwzięć we współdziałaniu z innymi
jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji.

Wydziały Zarządu I w: Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie oraz Zarządu III w: Katowicach, Krakowie,
Łodzi, Warszawie:
1) przygotowywanie rocznej informacji o skali i przyczynach zagrożenia przestępczością w jednostkach or-

ganizacyjnych Policji na terenie swojego działania, na podstawie wiedzy własnej i danych przekazanych
przez kierowników jednostek;

2) podejmowanie działań profilaktycznych;

Sekcje Dochodzeniowo-Śledcze:
3) wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w zakresie dopuszczonym przepisami kodeksu postę-

powania karnego;
4) prowadzenie postępowań sprawdzających i przygotowawczych o przestępstwa popełnione z udziałem po-

licjantów i pracowników Policji;
5) współpraca z organami ochrony i administracji rządowej w zakresie właściwości rzeczowej biura;
6) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi jednostek Policji w zakresie prowa-

dzonych spraw, a w przypadku konieczności podejmowanie wspólnych działań i ich koordynowanie;

Sekcje Operacyjno-Rozpoznawcze:
7) zbieranie i pozyskiwanie informacji o przestępczej działalności policjantów i pracowników Policji; a także

rozpoznawanie powiązań środowiskowych oraz posiadanego stanu majątkowego w celu definiowania po-
tencjalnych zagrożeń;
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8) wykrywanie przestępstw popełnionych przez policjantów i pracowników Policji z zastosowaniem obowią-
zujących metod i form pracy operacyjnej;

9) w razie potrzeby planowanie, wykonywanie i koordynowanie przedsięwzięć we współdziałaniu z innymi
jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji.

2. Wydział Techniki Operacyjnej:

1) udział w realizowaniu spraw komórek organizacyjnych biura, w tym wykonywanie czynności dochodze-
niowo-śledczych,

2) przygotowywanie policjantów biura do samodzielnego wykonywania niektórych działań obserwacyjnych
i technicznych;

Sekcja Obserwacji:
3) realizowanie wniosków o zastosowanie obserwacji niejawnej;
4) organizowanie i eksploatowanie Zakrytych Punktów Obserwacji;
5) prowadzenie i udokumentowanie pracy operacyjnej z zastosowaniem form i metod techniki operacyjnej;
6) obróbka materiałów foto, audio i video;
7) realizacja zadań z zakresu instalacji operacyjnych;

Sekcja Zabezpieczenia Technicznego:
8) materialne zabezpieczenie działań z zakresu techniki operacyjnej;
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach techniki operacyjnej komend woje-

wódzkich i Komendy Stołecznej Policji oraz Biurem Kryminalnym i CBŚ w zakresie wyposażenia w sprzęt
techniki specjalnej i sprzęt techniczny;

10) poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i taktycznych z zakresu techniki operacyjnej
Policji;

11) inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie stosowania techniki operacyjnej w działaniach Poli-
cji;

12) prowadzenie ewidencji sprzętu będącego na wyposażeniu wydziału;
13) obsługiwanie obiektów specjalnych;
14) realizowanie czynności z zakresu legalizacji;

Zespół ds. Ustaleń Telekomunikacyjnych:
15) współpraca z operatorami sieci komórkowych i telekomunikacyjnych w zakresie realizowanych spraw;
16) dokonywanie ustaleń internetowych;
17) odsłuchiwanie nagrań i sporządzanie stenogramów.

3. Wydział Analiz i Nadzoru:

1) sporządzanie analiz kryminalnych;
2) udział w opracowywaniu taktyki działań podejmowanych przez policjantów biura;
3) okresowe analizowanie skali i przyczyn zagrożenia przestępczością w środowisku policyjnym, w tym spo-

rządzanie zestawień statystycznych;
4) sporządzanie rocznej analizy skali i przyczyn zagrożenia przestępczością w środowisku policyjnym, z

uwzględnieniem poszczególnych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych oraz KGP;

5) opracowywanie kierunków przeciwdziałania przestępczości w środowisku policyjnym; inicjowanie na tej
podstawie działań organizacyjno-prawnych i służbowych oraz monitorowanie efektów wprowadzanych
rozwiązań;

6) organizowanie i koordynowanie działań profilaktycznych podejmowanych przez policjantów biura;
7) analizowanie obowiązujących przepisów prawa i inicjowanie zmian podnoszących skuteczność działań;
8) sporządzanie analiz i opinii prawnych w zakresie spraw realizowanych przez biuro oraz formalnoprawnych

ocen dokumentów wytwarzanych w toku prowadzonych realizacji;
9) koordynowanie procesu opiniowania projektów aktów prawnych w biurze;

10) okresowe analizowanie wyników pracy biura;
11) projektowanie usprawnień w funkcjonowaniu biura oraz planowanie jego rozwoju w sferze strukturalnej,

etatowej, organizacyjnej;
12) wykonywanie czynności zleconych w ramach sprawowanego przez kierownictwo biura nadzoru nad reali-

zacją zadań biura, w tym audytu;
13) współpraca z komórkami właściwymi w sprawach kontroli w KGP oraz w Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych i Administracji;
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14) współdziałanie z komórkami KGP, właściwymi w sprawach współpracy międzynarodowej Policji;
15) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Policji i Biurem Komunikacji Społecznej w zakresie re-

dakcji „Biuletynu Informacji Publicznej” i strony internetowej biura;
16) prowadzenie „Wewnętrznego Zbioru Informacji” oraz dokonywanie sprawdzeń w systemach policyjnych

i pozapolicyjnych.

4. Wydział Ogólny:

1) realizowanie zadań z zakresu spraw organizacyjnych, osobowych, szkoleniowych i doskonalenia zawo-
dowego policjantów;

2) administrowanie systemem ODN;
3) planowanie potrzeb dotyczących zakupów sprzętu informatycznego dla biura;
4) obsługa techniczna sprzętu informatycznego;
5) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej;
6) nadzorowanie sposobu ewidencjonowania w biurze dokumentów jawnych i niejawnych;
7) prowadzenie obsługi finansowej funduszu operacyjnego;
8) prowadzenie postępowań powypadkowych;
9) realizowanie zadań z zakresu obsługi finansowej, administracyjno-gospodarczej biura.


