
DECYZJA NR 37
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 lutego 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie sprawozdania w zakresie uzyskiwania danych telekomunikacyjnych, 
pocztowych oraz internetowych

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz w związku z art. 20ca ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji nr 247 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania 
w zakresie uzyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych (Dz. Urz. KGP poz. 44) 
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

 nadinsp. Andrzej SZYMCZYK

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r.

Poz. 26



 

 

WZÓR 

Sprawozdanie do Sądu Okręgowego w ................................... dotyczące uzyskiwania przez KGP/CBŚP/BSWP/KSP/KWP w…………………..……………………….………….* 
danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych 

zestawienie sumaryczne 

Kategoria Dane telekomunikacyjne Dane pocztowe Dane internetowe 

                 Rodzaj danych 

 
Podstawa prawna 

 
 
Raporty połączeń 

 

Lokalizacje 

stacji 

abonenckich 

Inne niż raporty 
połączeń, 

lokalizacje stacji 
abonenckich, 

niebędące 
danymi 

użytkowników 

 
Dane 

 o liczbie 

użytkowników 

 i usługach 

 

 

Raporty połączeń 

 

Dane o liczbie 

wystąpień  

o użytkowników 

art. 20c ust. 1 

zapobieganie 

 i wykrywanie przestępstw 

 
     

art. 20c ust.1 

 działania ratownicze 
 

     

art. 20c ust.1 

działania poszukiwawcze  
     

art. 20da ust.1 

działania poszukiwawcze 
 

     

Liczba przypadków pozyskania 
danych 

      

 

*niepotrzebne skreślić 

Załącznik do decyzji nr 37

Komendanta Głównego Policji

z dnia 6 lutego 2018 r.
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WZÓR 

zestawienie szczegółowe wg spraw 

Kategoria Dane telekomunikacyjne Dane pocztowe Dane internetowe Razem w 
ramach sprawy 

                           Rodzaj danych 
Podstawa  
prawna 

 

Sprawa 

nr/wniosko-

dawca 
Wg 

ustawy 
o Policji 

Kwalifikacja 
prawna/ 
działania 

ratownicze/ 
poszukiwawcze/ 
osoby zaginione 

Raporty 
połączeń 

Lokalizacje 
stacji 

abonenckich 

Inne niż raporty 
połączeń, 

lokalizacje stacji 
abonenckich, 

niebędące  
danymi 

użytkowników 

Dane 
 o liczbie 

użytkowników 

 i usługach 

Raporty 
połączeń 

Dane o liczbie 

wystąpień  

o 
użytkowników  
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