
ZARZĄDZENIE NR 11
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, 
pomocy prawnej i informacji prawnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form 
wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP 
poz. 38, z 2014 r. poz. 85, z 2015 r. poz. 103 oraz z 2018 r. poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jednostka organizacyjna Policji – Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro 
Spraw Wewnętrznych Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, komendę 
wojewódzką Policji, komendę powiatową, miejską i rejonową Policji, komisariat Policji, komisariat 
specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, 
samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji,”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostce organizacyjnej Policji i kierowniku jednostki organizacyjnej Policji, należy przez to 
rozumieć również odpowiednio komórkę organizacyjną w Komendzie Głównej Policji, o której mowa 
w § 6 ust. 1 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie 
regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1)) i kierownika tej komórki.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zarządzenia są aktami normatywnymi, wydawanymi na podstawie ustawy przez organy Policji, 
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, Dyrektora 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Dowódcę Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.”;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. 
poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126 oraz z 2020 r. poz. 16.
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„1. Regulaminy są aktami normatywnymi, wydawanymi przez organy Policji, Komendanta-Rektora 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów 
specjalistycznych Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Dowódcę 
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, w których określa się w szczególności 
strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej Policji, organizację i tryb kierowania tą jednostką, zadania 
komórek organizacyjnych jednostki oraz tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk 
pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Porozumienia z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami zawierają: Komendant 
Główny Policji, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji działający z upoważnienia 
Komendanta Głównego Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw 
Wewnętrznych Policji, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, 
komendanci wojewódzcy Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji, Komendant-Rektor 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium 
Kryminalistycznego Policji – w celu wykonywania ustawowych zadań.”;

5) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji i Departamentem Budżetu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – w odniesieniu do innych aktów normatywnych.”;

6) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Projekt aktu normatywnego, którego przepisy w ocenie komórki wiodącej mogą powodować 
wystąpienie zagrożeń o charakterze korupcyjnym lub konfliktu interesów dla policjantów, komórka wiodąca 
uzgadnia z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji oraz Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji.”;

7) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych 
Policji, Dowódcą Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendantami 
wojewódzkimi Policji, Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantami 
szkół policyjnych i Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt aktu normatywnego przed skierowaniem do uzgodnień, o których mowa w ust. 1, w § 11 i § 
11a, komórka wiodąca może przekazać do komórki właściwej do spraw legislacji Komendy Głównej Policji 
w celu wydania wstępnej opinii legislacyjnej.”;

8) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku powstania rozbieżności w toku uzgodnień, o których mowa w § 11, § 11a i § 12 ust. 1, 
komórka wiodąca dąży do ich usunięcia w porozumieniu z innymi właściwymi jednostkami organizacyjnymi 
Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej. W razie nieuzgodnienia stanowiska komórka 
wiodąca przedstawia sprawę wraz z protokołem rozbieżności do rozstrzygnięcia Komendantowi Głównemu 
Policji.”;

9) w § 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695) ‒ do 
opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590), 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej „bezpiecznym podpisem 
elektronicznym”;”;

10) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Formę papierową stosuje się do:

1) zarządzeń, regulaminów i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta 
Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę 
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych 
Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

2) porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura 
Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, 
komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, 
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

3) porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego 
Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji  „BOA”, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta-
Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji.”;

11) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji lub Centralne Biuro Śledcze 
Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, 
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji stwierdzi konieczność podjęcia prac legislacyjnych 
z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ‒ przekazuje do komórki właściwej do 
spraw legislacji Komendy Głównej Policji informację o konieczności podjęcia prac legislacyjnych wraz 
z uzasadnieniem. Do informacji dołącza się uzgodniony w Policji projekt aktu normatywnego wraz 
z uzasadnieniem oraz ocenę skutków regulacji, a w przypadku projektu założeń do projektu ustawy – projekt 
założeń wraz z oceną skutków regulacji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komórka właściwa do spraw legislacji Komendy Głównej Policji po uzyskaniu informacji, 
o których mowa w ust. 1, koordynuje przebieg procesu legislacyjnego związanego z projektem, zgodnie 
z przepisami o pracach nad projektami aktów normatywnych opracowywanych w resorcie spraw 
wewnętrznych i administracji.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyrażając zgodę na prowadzenie 
prac legislacyjnych nad projektem aktu normatywnego zadecyduje o zastosowaniu trybu odrębnego, o którym 
mowa w § 9 zarządzenia nr 37 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. 
w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie spraw 
wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 49), w szczególności o powierzeniu 
opracowania projektu aktu normatywnego Komendantowi Głównemu Policji ‒ stosuje się odpowiednio tryb, 
o którym mowa w § 10-14.”;

12) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opinie, o których mowa w § 11 pkt 1, § 11a, § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 22, przekazuje się jednostce 
żądającej opinii w terminie przez nią wskazanym.”;

13) w § 24:

a) ust. 1-6 otrzymują brzmienie:

„1. Do wytycznych Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 
11a, § 12, § 14 ust. 1, § 15-18 oraz § 23.
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2. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy 
§ 10, § 11 pkt 1, § 11a, § 12, § 14 ust. 1, § 15-17 oraz § 23.

3. Do regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9-12, § 
14 ust. 1, § 15-18 oraz § 23.

4. Do decyzji kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji stosuje się 
odpowiednio przepisy § 11 pkt 1, § 11a i § 23.

5. Do zarządzeń i decyzji wydawanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, 
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji „BOA”, terenowe organy Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 
2 i 4, § 11 pkt 1, § 11a, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.

6. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta 
Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 
„BOA”, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, 
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy 
międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów 
wojewódzkich Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół 
policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – stosuje się odpowiednio 
przepisy § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 11a, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.”,

b) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Komendzie Głównej Policji – komórka organizacyjna właściwa w sprawach organizacji tej 
Komendy – w odniesieniu do:

a) regulaminów Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw 
Wewnętrznych Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, 
komend wojewódzkich Policji, szkół policyjnych, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych 
pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji,

b) regulaminów organizacyjnych jednostki zmilitaryzowanej Komendy Głównej Policji, 
komend wojewódzkich Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych;”;

14) w § 25 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego Komendanta Głównego Policji lub aktu 
normatywnego z zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pozostającego we 
właściwości Policji opracowuje komórka właściwa do spraw legislacji Komendy Głównej Policji.”;

15) w § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, 
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji „BOA”, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych 
i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ewidencjonuje się w rejestrach 
prowadzonych przez te jednostki organizacyjne Policji.”;

16) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, z wyłączeniem komisariatów Policji, komisariatów 
specjalistycznych Policji, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, 
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, samodzielnych pododdziałów 
kontrterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji, zapewniają w tych jednostkach pomoc prawną, 
wykonywaną przez radców prawnych, pełniących służbę lub zatrudnionych w tych jednostkach, albo 
wykonujących zawód w innych formach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75).”;
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17) w § 31:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2  otrzymują brzmienie:

„1) komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji nieposiadającym własnej obsługi prawnej oraz 
Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji „BOA”;

2) Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, Biuru Spraw Wewnętrznych Policji, komendom wojewódzkim 
Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium 
Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady 
podmiotów świadczących pomoc prawną na rzecz tych jednostek organizacyjnych budzą uzasadnione 
wątpliwości.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jednostki organizacyjne Policji posiadające własną pomoc prawną, zwracając się do komórki 
właściwej do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji o opinię prawną w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, załączają opinię prawną wydaną przez radcę prawnego tej jednostki. Przepis ust. 4 stosuje się 
odpowiednio.”,

d) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

„6b. W jednostkach organizacyjnych Policji, w których nie funkcjonują komórki właściwe do spraw 
pomocy prawnej, komórki organizacyjne tych jednostek zwracają się o pomoc prawną w pierwszej kolejności 
do komórki właściwej do spraw pomocy prawnej w jednostce nadrzędnej, załączając stanowisko 
merytoryczne w sprawie.”;

18) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komórka właściwa do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji może wydawać „Biuletyn 
Prawny” Komendy Głównej Policji, będący publikacją o charakterze nieperiodycznym, rozpowszechniany we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w komórkach prawnych tych jednostek.”.

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

  

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK
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