
ZARZĄDZENIE NR 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21nb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego 
Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 57 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informacje o wykroczeniu przeciwko mieniu, rejestruje się w KSIP, w formie rejestracji 
wykroczenia, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od wystąpienia podstaw do wprowadzania 
informacji do rejestru wykroczeń, o których mowa w § 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia 
rejestru wykroczeń, na zasadach określonych w tym przepisie oraz zgodnie z właściwością określoną w § 
11 tego rozporządzenia.”;

2) § 58 otrzymuje brzmienie:

„§ 58. Informacje o osobach pokrzywdzonych i podmiotach pokrzywdzonych wykroczeniem przeciwko 
mieniu, rejestruje się w KSIP, w formie rejestracji osoby pokrzywdzonej czynem zabronionym lub podmiotu 
pokrzywdzonego czynem zabronionym, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od wystąpienia 
podstaw do wprowadzania informacji, w tym danych osobowych, do rejestru wykroczeń, o których mowa w § 
5 rozporządzenia MSWiA w sprawie prowadzenia rejestru wykroczeń, na zasadach określonych w tym 
przepisie oraz zgodnie z właściwością określoną w § 11 tego rozporządzenia. Przepis § 57 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.”;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 
Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 
1726 i 2020.

DZIENNIK URZĘDOWY
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Warszawa, dnia 17 grudnia 2019 r.

Poz. 120



 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 74

Komendanta Głównego Policji

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji – 2 – Poz. 120
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