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WOJEWODZKA
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DECYZJANR
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LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
z dnia

Z~

~'(J.,

POLIcn

2014 roku

w sprawie zasad tworzenia i PostfPowania w Komendzie Wojewodzkiej Policji
w Luhlinie i Oddziale Prewencji Policji w Luhlinie
zjawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.
Na podstawie §17 Zarz~dzenia Nr 30 Komendanta G16wnego Policji z dnia
16 grudnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji oraz
§28 ust.3 Zarz~dzenia Nr 17 Komendanta G16wnego Policji z dnia 14 maja 2014 roku
(Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 99)w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadail
w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r. poz. 38)
postanawiam, co nastypuje:

§1
1. Projekty jawnych i niejawnych akt6w prawnych wydawanych przez Lubelskiego
Komendanta Wojew6dzkiego
Policji opracowuje
(zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej
okreslonymi
w odrybnych
przepisach)
wnioskuj~ca,
wlasciwa
merytorycznie kom6rka organizacyjna Komendy Wojew6dzkiej Policji w Lubliniej
Oddzial Prewencji Policji w Lublinie. Projekt aktu prawnego powinien zawierac
uzasadnienie koniecznosci jego wydania.
2. Kom6rka wnioskuj~ca uzgadnia tresc projektu aktu prawnego z kierownikami kom6rek
lub jednostek organizacyjnych, kt6rych powstaj~cy akt prawny dotyczy, a takze
z wlasciwym Zastypq Lubelskiego Komendanta Wojew6dzkiego Policji.
3. Projekt aktu prawnego dotycz~cy kilku komorek organizacyjnych Policji opracowuje
i uzgadnia z pozostalymi ta kom6rka, ktorej zakresu dzialania projekt dotyczy
w najwiykszym stopniu.
4. Projekt aktu prawnego - po przeprowadzeniu niezbydnych uzgodnien - kom6rka
wnioskuj~ca przekazuje do Zespolu Prawnego KWP w Lublinie w celu:
1) dokonania analizy pod wzglydem zgodnosci z obowi~zuj~cym stanem prawnym,
2) dokonania analizy pod wzglydem zgodnosci z zasadami techniki prawodawczej,
3) wypracowania ostatecznej wersji tekstu.
5. Niejawny
akt
prawny
podlega
ponadto
uzgodnieniu
z
Pelnomocnikiem
ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Komendzie Wojew6dzkiej Policji w Lublinie.

6. Po sporz,!dzeniu ostatecznej wersji tekstu aktu prawnego, wnioskuj,!ca kom6rka
organizacyjna
uzyskuje na odwrocie kazdej strony dokumentu podpisy os6b,
o kt6rych mowa w ust. 2 i 4-5, a nastt(pnie przekazuje go do podpisu Lubelskiemu
Komendantowi Wojewodzkiemu Policji lub osobie go zastt(puj,!cej.
7. Podpisany jawny akt prawny kom6rka wnioskuj,!ca przekazuje
i dystrybucji do Wydzialu Prezydialnego KWP w Lublinie.

celem zarejestrowania

8. Podpisany niejawny akt prawny, po zarejestrowaniu we wlasciwym Oddziale Kancelarii
Tajnej, przekazywany jest do Wydzialu ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP
w Lublinie, gdzie podlega zaewidencjonowaniu i dystrybucji.
9. Do niejawnych akt6w prawnych stosuje sit( przepisy dotycz,!ce obiegu korespondencji
niejawnej obowi,!zuj,!ce w Komendzie Wojewodzkiej Policji w Lublinie.
10. Dystrybucja akt6w prawnych nastt(puje na podstawie rozdzielnika zatwierdzonego przez
kierownika wnioskuj,!cej kom6rki organizacyjnej KWP w Lublinie/Oddzialu Prewencji
Policji w Lublinie.
11. W pracach przygotowuj,!cych niejawny akt prawny mog~ brae udzial wyl~cznie osoby,
kt6re posiadaj,! poswiadczenie bezpieczenstwa dopuszczaj,!ce do informacji niejawnych
o odpowiedniej klauzuli.
12. Brudnopisy oraz wszelkie materialy powstale w toku prac nad niejawnym aktem prawnym
niszczone s,! w kom6rce wnioskuj,!cej niezwlocznie po podpisaniu ostatecznej wersji
tekstu. Niszczenia materia16w dokonuje sit( w warunkach gwarantuj,!cych zabezpieczenie
ochrony informacji niejawnych.
§2
1. Ewidencjt( wszystkich akt6w prawnych oraz zbi6r jawnych aktow prawnych prowadzi
Wydzial Prezydialny KWP w Lublinie, odrt(bnie dla przepis6w MSW i KGP oraz odrt(bnie
dla przepis6w LKWP, natomiast Wydzial ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP
w Lublinie prowadzi zbi6r niejawnych akt6w prawnych i ich dodatkow,! ewidencjt(,
stosuj~c w tym celu "Dziennik przepis6w" z zachowaniem podzialu na klauzule tajnosci.
2. Ewidencjonowanie aktow prawnych, jawnych i niejawnych, w Wydziale Prezydialnym
KWP w Lublinie polega na wpisaniu ich do odpowiedniego "Dziennika przepis6w",
naniesieniu oznaczen literowo-cyfrowych wynikaj,!cych z tych ewidencji, a w przypadku
akt6w prawnych Lubelskiego Komendanta Wojew6dzkiego Policji takze kolejriego
numeru decyzji, zarz,!dzenia lub instrukcji, natomiast w Wydziale ds. Ochrony Informacji
Niejawnych KWP w Lublinie niejawne akty prawne wpisuje sit( do "Dziennika przepis6w"
i nanosi na nie oznaczenia literowo-cyfrowe.
3. Dodatkow~ ewidencjt( niejawnych akt6w prawnych prowadzi Wydzial ds. Ochrony
Informacji Niejawnych KWP w Lublinie w "Dzienniku przepis6w" w spos6b
umozliwiaj,!cy jednoznaczne okreslenie rodzaju, numeru, wydawcy, daty wydania, ilosci
oraz numer6w egzemplarzy i kopii zarejestrowanego aktu prawnego po uprzednim
wpisaniu do rozdzielnik6w. "Dzienniki przepis6w" oraz rozdzielniki podlegaj,! rozliczeniu
przez wpisanie w odpowiedniej rubryce numeru spisu archiwalnego lub numeru protokolu
dokumentacji niearchiwalnej kategorii Be.

4. Rozliczenie
"Dziennikow
przepisow"
prowadzonych
w Wydziale Prezydialnym
KWP w Lublinie z pozycji, w kt6rych zarejestrowano. niejawne akty prawne, odbywa
sit( przez wpisanie w rubryce "Uwagi" informacji 0 fakcie przekazania niejawnego aktu
prawnego do Wydzialu ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Lublinie (numeru
pozycji z "Ksi'lzki dort(czeii"), a nastt(pnie wpisanie numeru, pod jakim dokument zostal
zarejestrowany w "Dzienniku przepisow" prowadzonym w Wydziale ds. Ochrony
Informacji Niejawnych KWP w Lublinie. W przypadku wycofania lub uchylenia
niejawnego aktu prawnego i jego zarchiwizowania przez Wydzial ds. Ochrony Informacji
Niejawnych KWP w Lublinie, przekazuje sit( kopit( spisu archiwalnego lub protokolu
dokumentacji niearchiwalnej kategorii BC do Wydzialu Prezydialnego KWP w Lublinie
w celu rozliczenia prowadzonych tam "Dziennikow przepisow" oraz dol'lczenia
do prowadzonego zbioru spis6w archiwalnych i protokolow dokumentacji niearchiwalnej
kategorii BC dotycz'lcych aktow prawnych.
5. Sekretariaty kom6rek organizacyjnych KWP w Lublinie oraz sekretariat Oddzialu
Prewencji Policji w Lublinie prowadz'l ewidencjt( jawnych aktow prawnych, a Oddzialy
Kancelarii Tajnej ewidencjt( niejawnych aktow prawnych. Ewidencjt( prowadzi
sit( w "Dzienniku przepisow", przy czym dopuszcza sit( podzielenie dziennika na czt(sci
przeznaczone dla przepis6w MSW, KGP oraz LKWP. "Dzienniki przepisow" podlegaj'l
rozliczeniu.
6. Jawne akty prawne wplywaj'lce z Ministerstwa Spraw Wewnt(trznych oraz Komendy
Glownej Policji lub innych podmiotow bezposrednio do komorek organizacyjnych
KWP w Lublinie oraz Oddzialu Prewencji Policji w Lublinie przekazuje sit( niezwlocznie
do Wydzialu Prezydialnego KWP w Lublinie w celu ich zarejestrowania i dystrybucji,
natomiast niejawne akty prawne przekazuje sit( do Wydzialu ds. Ochrony Informacji
Niejawnych KWP w Lublinie.
7. Jawne akty prawne wplywaj'lce z MSW, KGP oraz akty prawne wydane przez LKWP
kompletuje sit( w odrt(bnych segregatorach.
8. Niejawne akty prawne MSW, KGP i LKWP kompletuje sit( z zachowaniem odrt(bnosci
dla kazdej klauzuli tajnosci. Dopuszczalne jest wsp61ne przechowywanie przepis6w
o jednakowych klauzulach tajnosci wydanych przez rozne podmioty.

§3
1. Trese jawnych akt6w prawnych LKWP jest dystrybuowana do adresat6w - wedlug
rozdzielnika - przez Wydzial Prezydialny KWP w Lublinie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz publikowana na stronie intranetowej KWP w Lublinie.
2. W przypadku niejawnych akt6w prawnych
publikuje wy1'lcznie tytul i datt( wydania.

Wydzial

Prezydialny

KWP w Lublinie

3. Oryginaly jawnych aktow prawnych przechowywane s'l w Wydziale Prezydialnym KWP
w Lublinie, a ich papierowe kopie udostt(pniane s'l zainteresowanym wy1'lcznie
w zwi'lzku z uzasadnion'l potrzeb'l.
4. Oryginaly niejawnych aktow prawnych wraz z rozdzielnikami
s'l w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnej KWP w Lublinie.

przechowywane
"

§4

1. Do wydruku jawnego aktu prawnego otrzymanego za posrednictwem poczty oraz kopii
niejawnego aktu prawnego dol,!cza siy "Karty zapoznania z tresci,! aktu prawnego",
na kt6rej kierownicy kom6rek organizacyjnych KWP w Lublinie/Oddzialu Prewencji
Policji w Lublinie umieszczaj,! dyspozycjy dla policjant6w i pracownik6w cywilnych.
Fakt zapoznania z tresci,! aktu prawnego potwierdza siy czytelnym pod pis em z dat'!.
2. "Karty zapoznania z tresci,! aktu prawnego" przechowuje siy l,!cznie z aktem prawnym,
kt6rego ona dotyczy. W przypadku uchylenia aktu prawnego, karty zapoznania archiwizuje
siy w oddzielnych teczkach zgodnie z "Jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji".
§5
Wypozyczenie
oryginalu
aktu
prawnego
uprawnionej
osobie
odbywa
siy za pokwitowaniem na "Karcie zastypczej", kt6r,! wl,!cza siy do zbioru w miejsce
wypozyczonego aktu. "Karta zastypcza" zawiera informacjy dotycz,!c,!: rodzaju i numeru
przepisu, wydawcy, daty wydania, dane osoby wypozyczaj,!cej, a w przypadku akt6w
niejawnych r6wniez numer egzemplarza.
§6

1. Pracownicy sekretariat6w kom6rek organizacyjnych KWP w Lublinie/Oddzialu Prewencji
Policji w Lublinie odpowiedzialni za ewidencjy i przechowywanie wydruk6w jawnych
akt6w prawnych, zobowi'!Zani S,!do:
1) biez,!cej aktualizacji akt6w prawnych,
2) archiwizacji uchylonych akt6w prawnych,
3) rozliczania wypozyczonych akt6w prawnych.
2. Pracownicy Oddzial6w Kancelarii Tajnej odpowiedzialni za ewidencjy i przechowywanie
niejawnych
akt6w
prawnych
w
obslugiwanych.
kom6rkach
organizacyjnych
KWP w Lublinie/Oddzialu
Prewencji Policji w Lublinie rozliczaj,! wypozyczone
pracownikom akty prawne i na biez,!co aktualizuj,! ich ewidencjy.
3. Pracownicy Oddzial6w Kancelarii Tajnej zwracaj,! do Wydzialu ds. Ochrony Informacji
Niejawnych KWP w Lublinie za "Ksi,!Zk,! doryczen przesylek miejscowych" kopie
uchylonych lub wycofanych niejawnych akt6w prawnych, a fakt zwrotu odnotowuj,!
w prowadzonych "Dziennikach przepis6w".
4. Osoba prowadz,!ca zbi6r niejawnych akt6w prawnych KWP w Lublinie w Wydziale
ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Lublinie, po rozliczeniu rozdzielnik6w,
archiwizuje przechowywane oryginaly i kopie zwr6cone z Oddzial6w Kancelarii Tajnej.

§7
1. Informacjy
0
uchyleniu
aktu prawnego
lub zmianie jego tresci umieszcza
siy w postaci adnotacji na pierwszej stronie aktu, podaj,!c nazwy, numer i daty wydania
oraz wydawcy aktu uchylaj,!cego lub zmieniaj,!cego. Informacjy 0 uchyleniu aktu
prawnego odnotowuje siy takze w "Dzienniku przepis6w" ..
2. Informacjy 0 zmianie klauzuli lub zniesieniu tajnosci w przypadku niejawnych akt6w
prawnych umieszcza siy zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami.

§8
Kierownicy kom6rek organizacyjnych KWP w Lublinie/Oddzialu Prewencji Policji
w Lublinie analizujq. na biezq.co opracowane przez nich akty prawne pod wzglt(dem
ich aktualnosci, a w przypadku koniecznosci ich uchylenia lub zmiany ich tresci postt(pujq.
w trybie okreslonym w § 1.
§9
1. Wydzial Prezydialny KWP w Lublinie, w porozumieniu z Wydzialem ds. Ochrony
Informacji Niejawnych KWP w Lublinie, zobowiq.zany jest do corocznego sporzq.dzania
wykazu aktualnych akt6w prawnych wydanych przez Lubelskiego Komendanta
Wojew6dzkiego
Policji
i
przygotowania
decyzji
Lubelskiego
Komendanta
Wojew6dzkiego
Policji w sprawie ustalania wykazu aktualnych oraz wycofania
nieaktualnych akt6w prawnych Lubelskiego KomendantaWojew6dzkiego
Policji.
2. Wycofane i nieaktualne akty prawne archiwizuje sit( zgodnie z Jednolitym rzeczowym
wykazem akt Policji oraz Zarzq.dzeniem w sprawie metod i form wykonywania zadan
w zakresie dzialalnosci archiwalnej w Policji.
3. Jednostki organizacyjne podlegle KWP w Lublinie archiwizujq. we wlasnym zakresie
i zgodnie z obowiq.zujq.cymi przepisami niejawne akty prawne przeslane przez Wydzial
ds. Ochronie Informacji Niejawnych KWP w Lublinie.

§ 10
Komendanci miejscy/powiatowi
Policji wojew6dztwa
lubelskiego okreslq., kazdy
w zakresie swego dzialania, zasady postt(powania z aktami prawnymi w podleglych
jednostkach.

§11
W sprawach nieuregulowanych
niniejszq. decyzjq., zastosowanie znajdujq. przepisy
Zarzq.dzenie Nr 17 KGP z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania
w Policji zadan w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Vrz.
KGP z 2014 r. poz. 38)

§12
Traci moc Decyzja Nr 253/07 Lubelskiego Komendanta Wojew6dzkiego Policji z dnia
28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad tworzenia i postt(powania w Komendzie
Wojew6dzkiej Policji w Lublinie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnym.

§13
Decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Lubelski Komendant

ojew6dzki Policji

UZASADNIENIE

Uchylenie Decyzji nr 253/07 Lubelskiego Komendanta Wojew6dzkiego Policji z dnia
28 grudnia
Wojew6dzkiej

2007 roku w sprawie

zasad tworzenia

i post<rpowania w Komendzie

Policji w Lublinie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnym i wydanie

nowej decyzji wynika ze zmian podstawy prawnej oraz zmian w strukturze organizacyjnej
Komendy Wojew6dzkiej Policji w Lublinie.

