
 
 

ZARZĄDZENIE NR 81 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii 
tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie 

materiałów niejawnych,  sposobu  i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania 
środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania 
informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych 
w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. poz. 5, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Materiały i dokumenty niejawne zaewidencjonowane w latach poprzedzających okres rozliczeniowy 
podlegają inwentaryzacji nie rzadziej niż raz na 3 lata.”; 

2) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pracownicy kancelarii, odbierający przesyłki powinni posiadać imienne upoważnienia, z podanym 
numerem pieczęci „do pakietów”, podpisane przez pełnomocnika ochrony, zaś pracownik komórki 
organizacyjnej, o której mowa w § 18, 18a, 18b i 18c, podpisane odpowiednio przez kierownika komórki 
lub jednostki organizacyjnej Policji.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  
 

Komendant Główny Policji 
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji 

 
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ 

 
1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 52, z 2014 r. poz. 87, z 2018 r. 

poz. 20 i 88 oraz z 2022 r. poz. 70. 

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia poniedziałek, 18 lipca 2022 r.

Poz. 210
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