
DECYZJA NR 333
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 września 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji 
w zakresie udostępniania informacji publicznej

Na podstawie § 6 zarządzenia 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) postanawia się, co następuje: 

§ 1. W decyzji nr 186 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania w Komendzie Głównej Policji w zakresie udostępniania informacji publicznej 
(Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) komórce wiodącej – należy przez to rozumieć: 

a) Gabinet Komendanta Głównego Policji – w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących 
udostępnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej stanowiących zasób 
Sekcji – Główne Archiwum Policji Gabinetu Komendanta Głównego Policji, 

b) Zespół Prasowy Komendy Głównej Policji – w zakresie rozpatrywania wniosków innych niż 
wymienione w lit. a.”;

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Decyzję, o której mowa w ust. 3, wydaje kierownik właściwej komórki wiodącej, działając na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez Komendanta Głównego Policji, po zaopiniowaniu projektu 
tej decyzji pod względem formalno-prawnym przez Wydział Pomocy Prawnej Gabinetu Komendanta 
Głównego Policji.”;

3) uchyla się § 6; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 i art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
komórka wiodąca przy współudziale komórki merytorycznej, w porozumieniu z Biurem Finansów 
Komendy Głównej Policji, Biurem Logistyki Policji Komendy Głównej Policji oraz Biurem Łączności 
i Informatyki Komendy Głównej Policji, dokonuje oszacowania tych kosztów.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 17 kwietnia 2013 r. 

  

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI




