
ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 
1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

1) metody i formy wykonywania w Komendzie Głównej Policji, zwanej dalej „KGP” zadań przez 
policjantów:

a) odpowiedzialnych za nadzór nad Centrum Operacyjnym Komendanta Głównego Policji, zwanym dalej 
„Centrum”, w celu zapewnienia jego prawidłowego działania,

b) pełniących służbę w Centrum;

2) zadania Centrum.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dyżurny Centrum − wyznaczonego przez Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP policjanta 
wykonującego obowiązki służbowe w Głównym Sztabie Policji KGP;

2) zastępca dyżurnego Centrum − wyznaczonego przez Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP policjanta 
wykonującego obowiązki służbowe w Głównym Sztabie Policji KGP;

3) pomocnik dyżurnego Centrum – policjanta z rezerwy osobowej Centrum;

4) rezerwa osobowa Centrum – wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji, na wniosek Dyrektora 
Głównego Sztabu Policji KGP, policjantów z komórek organizacyjnych KGP;

5) zdarzenie – podlegająca monitorowaniu przez Centrum sytuacja, w wyniku której doszło lub może dojść do 
utraty życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, a także zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 
w szczególności impreza o charakterze masowym (sportowym lub artystyczno-rozrywkowym), 
przemieszczanie się uczestników tej imprezy, zgromadzenie, zorganizowane działania pościgowe, zbiorowe 
naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ćwiczenia sztabowe w Policji.

§ 3. 1. Centrum podlega bezpośrednio Dyrektorowi Głównego Sztabu Policji KGP.

2. Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP lub wyznaczona przez niego osoba nadzoruje Centrum 
i odpowiedzialny jest za jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności przez:

1) zapewnienie obsady i ciągłości służby pełnionej w Centrum;

2) organizację i koordynację służby pełnionej w Centrum;
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3) udzielanie, przed rozpoczęciem służby w Centrum, instruktażu dyżurnemu Centrum oraz w zależności od 
potrzeb, zastępcy dyżurnego Centrum lub pomocnikowi dyżurnego Centrum;

4) utrzymywanie łączności z Centrum w celu monitorowania zdarzenia oraz wyznaczanie zadań obsadzie 
Centrum na podstawie uzyskiwanych informacji i rozwoju sytuacji.

3. Instruktaż, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinien uwzględniać w szczególności informacje o:

1) zdarzeniu;

2) celu podejmowanych działań;

3) źródłach i sposobach pozyskiwania informacji;

4) zasadach obiegu informacji, w tym formie, zawartości i terminach składania meldunków;

5) zasadach i sposobach współdziałania z innymi podmiotami zaangażowanymi w działania;

6) harmonogramie służby oraz zasadach przekazywania obowiązków służbowych przez poszczególne obsady 
Centrum.

4. Policjanci wyznaczeni do obsady Centrum są obowiązani niezwłocznie informować Dyrektora 
Głównego Sztabu Policji KGP lub osobę, o której mowa w ust. 2, o przeszkodach uniemożliwiających im 
wykonywanie obowiązków służbowych w Centrum.

§ 4. 1. Centrum podejmuje działania na polecenie Komendanta Głównego Policji, jego zastępcy lub 
Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP.

2. Obsadę Centrum stanowi dyżurny Centrum oraz w zależności od sytuacji i liczby zdarzeń, zastępca 
dyżurnego Centrum lub pomocnik dyżurnego Centrum. Policjanci wchodzący w skład obsady Centrum są 
obowiązani znać przepisy i procedury z zakresu pracy sztabowej i działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

3. O składzie i liczebności obsady Centrum decyduje Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP lub osoba, 
o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Do zadań dyżurnego Centrum należy w szczególności:

1) podział zadań pomiędzy pozostałych policjantów wchodzących w skład obsady Centrum i nadzór nad 
realizacją zadań;

2) egzekwowanie rzetelnego i terminowego sporządzania dokumentacji oraz właściwego jej obiegu;

3) utrzymywanie łączności z Dyrektorem Głównego Sztabu Policji KGP lub z osobą, o której mowa 
w § 3 ust. 2, w sposób i w zakresie z nią ustalonym;

4) kierowanie obsadą Centrum.

2. Do zadań obsady Centrum należy w szczególności:

1) stawienie się do służby zgodnie z grafikiem służby obsady Centrum lub niezwłocznie po otrzymaniu 
informacji o takiej konieczności od Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP lub osoby, o której mowa 
w § 3 ust. 2;

2) sprawdzenie funkcjonowania środków łączności i urządzeń informatycznych przed rozpoczęciem służby;

3) przejęcie dokumentacji znajdującej się w bieżącej realizacji;

4) zapoznanie się z aktualną sytuacją związaną ze zdarzeniem;

5) monitorowanie przebiegu zdarzenia;

6) systematyczne analizowanie uzyskanych informacji o zdarzeniu oraz aktualizowanie danych o siłach 
i środkach policyjnych wykorzystywanych do działań;

7) przyjmowanie informacji o zdarzeniu, realizowanych przedsięwzięciach i podjętych decyzjach;

8) wymiana informacji, w tym ze służbami lub instytucjami spoza Policji realizującymi działania w związku 
ze zdarzeniem;

9) przygotowywanie meldunków z przebiegu zdarzenia;
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10) informowanie Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP lub osoby, o której mowa w § 3 ust. 2, o przyjęciu 
i przebiegu służby, a także o zaistniałych wydarzeniach.

§ 6. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 5 ust. 2, następuje w szczególności przez:

1) analizowanie informacji o zdarzeniu przy wykorzystaniu policyjnych systemów teleinformatycznych;

2) inicjowanie działań w zakresie poszerzenia uzyskanych informacji o zdarzeniu przez ich wymianę 
z jednostkami organizacyjnymi Policji, a także z podmiotami spoza Policji;

3) zapewnienie właściwego obiegu informacji o zdarzeniu;

4) wykonywanie czynności zleconych do realizacji w ramach instruktażu;

5) dokumentowanie wykonanych czynności, podjętych decyzji, wydanych i otrzymanych poleceń.

2. Przebieg służby dokumentuje się w formie elektronicznej w policyjnych systemach informatycznych lub 
w formie papierowej.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 1401 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie 
utworzenia w Komendzie Głównej Policji Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji 
(Dz. Urz. KGP poz. 151).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław SZYMCZYK
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