
DECYZJA NR 113
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego 
Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych i wyznaczania osób upoważnionych do 

wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz 
z 2018 r. poz. 106, 138 i 416) w związku z art. 37 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz w związku z § 9 i 10 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie 
trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz 
wykorzystywania danych (Dz. U. poz. 1193, z 2014 r. poz. 558 oraz z 2016 r. poz. 648) postanawia się, 
co następuje:

§ 1.  W decyzji nr 320 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wyznaczania 
użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania 
danych i wyznaczania osób upoważnionych do wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych 
osób (Dz. Urz. KGP poz. 63, z 2013 r. poz. 60 oraz z 2014 r. poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;”,

b) w ust. 2 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji – w odniesieniu do swoich zastępców, podległych 
policjantów i pracowników;”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej  w sprawach ochrony informacji niejawnych 
prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, dla użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych 
wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Komendanci i dyrektorzy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-5 – w terminie do dnia 
31 stycznia każdego roku – informują pisemnie kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej  
w sprawach ochrony informacji niejawnych o liczbie:
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1) użytkowników końcowych i osób upoważnionych do wykorzystania danych SIS,

2) użytkowników końcowych i osób upoważnionych do wykorzystania danych VIS

- według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.”.

§ 2.  Upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych, wydane przez Dyrektora Biura 
Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji lub jego zastępców na mocy dotychczasowych przepisów, 
zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia 
niniejszej decyzji.

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

Komendant Główny Policji
z upoważnienia 

Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Helena MICHALAK
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