DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Warszawa, dnia piątek, 15 października 2021 r.Podpisany przez:
EWA PUDLO - GRYCZKA; KGP

Poz. 105

Data: 15.10.2021 11:38:02

ZARZĄDZENIE NR 32
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 1 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn.
zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych
Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, dochodzeniowo-śledcza, przestępstw niewykrytych,
przestępstw w ruchu komunikacyjnym, nadzoru, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi,
techniki operacyjnej, obserwacji, wywiadu kryminalnego, analizy kryminalnej, rozpoznania
i werbunków, werbunkowa, systemu meldunku informacyjnego, obsługi informacyjnej, laboratorium
kryminalistyczne, techniki kryminalistycznej, biologii, chemii, daktyloskopii, automatycznej
identyfikacji daktyloskopijnej, mechanoskopii, elektrotechniki i elektroniki, badań dokumentów,
broni, balistyki, traseologii, genetyki, antroposkopii, technik audiowizualnych, fonoskopii, medycyny
sądowej, fotografii, osmologii, badań informatycznych, badań wypadków drogowych, badań
poligraficznych, badań materiałów i urządzeń wybuchowych, przewodników psów specjalnych,
poszukiwań i identyfikacji osób, poszukiwań celowych, statystyki przestępczości, magazyn dowodów
rzeczowych, międzynarodowej współpracy Policji, wspólny punkt kontaktowy, ochrony osób
zagrożonych, odzyskiwania mienia, zwalczania przestępczości pseudokibiców, przestępczości
nieletnich, informatyki śledczej, ustaleń telekomunikacyjnych;”;
2) w § 33a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zakresu działania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jako jednostki Policji
należy w szczególności:
1) utrzymanie, prowadzenie i rozwój następujących zbiorów danych:
a) zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób,
niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy
kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w tym obsługa międzynarodowej wymiany tych danych,
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 956, 1610, 2112 i 2320 oraz
z 2021 r. poz. 1005.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93,
z 2014 r. poz. 24 i 69, z 2015 r. poz. 39 i 113, z 2017 r. poz. 23, z 2018 r. poz. 91, z 2019 r. poz. 43 oraz z 2020 r.
poz. 46 i 66.
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b) Kartoteki Dokumentów Anonimowych,
c) Krajowego Zbioru Wkładek Złamanych,
d) Krajowego Zbioru Łusek i Pocisków,
e) Krajowego Zbioru Wzorców Broni i Amunicji,
f) zawierających informacje o profilach chemicznych próbek amfetaminy;
2) prowadzenie i rozwój systemu FAVI (Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów);
3) wydawanie opinii zwłaszcza o szczególnie wysokim stopniu skomplikowania, wymagających
unikatowej aparatury badawczej, szczególnej wiedzy i umiejętności, lub mających charakter
odwoławczy oraz sporządzanie sprawozdań na potrzeby postępowań prowadzonych przez jednostki
organizacyjne Policji oraz na zlecenie innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
4) wspieranie procesu doskonalenia zawodowego kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów
kryminalistycznych i certyfikowanych specjalistów policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz
techników kryminalistyki;
5) nadawanie policjantom i pracownikom Policji uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania
czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz ich weryfikowanie;
6) określanie standardów jakości pracy policyjnych
monitorowanie efektów wprowadzanych rozwiązań;

laboratoriów

kryminalistycznych

oraz

7) wykonywanie zadań krajowych punktów kontaktowych do spraw wymiany danych o profilach DNA
oraz do spraw wymiany danych daktyloskopijnych ze zautomatyzowanych systemów identyfikacji
daktyloskopijnej;
8) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich
Policji poprzez:
a) opracowywanie dla potrzeb laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji
i komórek techniki kryminalistycznej komend powiatowych Policji nowych metod, środków
technicznych i standardów techniki kryminalistycznej, w tym metodyk, procedur, instrukcji oraz
wytycznych,
b) opiniowanie planów utworzenia, rozbudowy lub likwidacji pracowni oraz zakupu sprzętu
badawczego,
c) przeprowadzanie okresowych ocen jakości pracy w laboratoriach kryminalistycznych komend
wojewódzkich Policji w oparciu o procedurę systemową „Ocena jakości pracy”,
d) przeprowadzanie okresowych ocen pracy w obszarze zadań realizowanych przez laboratoria
kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji pod kątem nadzoru merytorycznego nad pracą
techników kryminalistyki w komórkach techniki kryminalistycznej na obszarze województwa,
e) koordynowanie działań związanych z pracą techników kryminalistyki za pośrednictwem
wojewódzkich koordynatorów techników kryminalistyki;
9) realizowanie zadań służby wspomagającej przez:
a) zapewnienie pomocy prawnej Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
b) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
c) prowadzenie gospodarki finansowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
w ramach dotacji z budżetu państwa i przychodów własnych oraz wykonywanie związanych z tym
czynności wynikających z przepisów o rachunkowości i innych przepisów prawa finansowego,
d) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej i gospodarowania
mieniem w komórkach organizacyjnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
e) realizację zadań w zakresie udzielania zamówień publicznych,
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f) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego, prowadzenie działalności
inwestycyjnej, remontowej oraz mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzowskiej, a także
realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych,
g) nadzór nad eksploatacją i technicznym utrzymaniem sprzętu komputerowego oraz organizacją
i rozwojem systemów przetwarzania danych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
h) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach
i działaniach Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
i) podejmowanie działań związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku Policji w relacjach
z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,
j) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
k) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych
osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów,
l) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej
oraz medycyny pracy,
m) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

