
 
 

ZARZĄDZENIE NR 64 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych 
transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które 
mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji 
zawierających te substancje oraz wykonywania zadań krajowego punktu kontaktowego ustanowionego 

na potrzeby działania tego systemu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 145j ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655), art. 5 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 994) oraz 
§ 8 ust. 2 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)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie prowadzenia 
ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć 
i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów 
wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje oraz wykonywania zadań krajowego 
punktu kontaktowego ustanowionego na potrzeby działania tego systemu (Dz. Urz. KGP poz. 54, z 2018 r. 
poz. 19 oraz z 2022 r. poz. 145) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kierowników laboratoriów 
kryminalistycznych Policji lub osoby przez nich upoważnione upoważnia się do nadawania i cofania 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie zgłaszania podległym funkcjonariuszom 
Policji lub pracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań dotyczących substancji 
wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych 
wydawanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te 
substancje.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

   
  

 
Komendant Główny Policji 

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji 
 

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK 

 
1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 

106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16, z 2021 r. poz. 15, 57 i 101 oraz z 2022 r. poz. 88. 

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia wtorek, 26 kwietnia 2022 r.

Poz. 181
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