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ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 stycznia 2022 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 2021 r. poz. 1882, 2333,
2447 i 2448) 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.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i zakres działania Komendy Głównej Policji,
zwanej dalej „KGP”, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji „BOA”, komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisariatu Policji,
komisariatu specjalistycznego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej,
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, oddziału prewencji Policji, samodzielnego
pododdziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji oraz ośrodka
szkolenia Policji.”,
b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przepisy zarządzenia stosuje się
w zakresie nieuregulowanym przepisami o organizacji i zakresie działania oraz zasadach
współdziałania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z innymi jednostkami
organizacyjnymi Policji.”;
2) w § 2:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej „jednostką Policji” - KGP, Centralne Biuro Śledcze
Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości,
Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, komendę wojewódzką Policji, komendę
powiatową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji
1) 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, z 2020 r.
poz. 46 i 66 oraz z 2021 r. poz. 105.
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Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny
Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;
2) komendant Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego
Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura
Zwalczania Cyberprzestępczości, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
„BOA”, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Policji, komendanta
komisariatu Policji, komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta-rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej oraz Dyrektora Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji;”,
b) w pkt 8:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracownika w: KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji,
Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,
komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji i komisariacie Policji - na
podstawie przepisów o służbie cywilnej,”,
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) stanowisko pomocnicze, robotnicze i obsługi, o którym mowa w przepisach o zasadach
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, na którym zatrudnia się
pracownika w: KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
Centralnym
Biurze
Zwalczania
Cyberprzestępczości,
Centralnym
Pododdziale
Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej
Policji, komisariacie Policji, komisariacie specjalistycznym Policji, oddziale prewencji Policji,
samodzielnym
pododdziale
prewencji
Policji
oraz
samodzielnym
pododdziale
kontrterrorystycznym Policji - na podstawie Kodeksu pracy,”;
3) po § 8a dodaje się § 8b w brzmieniu:
„§ 8b. Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podejmuje decyzje
w sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształcenia komórek w Centralnym Biurze Zwalczania
Cyberprzestępczości.”;
4) w §14:
a) w ust. 1 po pkt 1a dodaje się pkt 1aa w brzmieniu:
„1aa) w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości - jako: zarząd, wydział, sekcję, referat,
kancelarię, oddział kancelarii, zespół, podzespół i jednoosobowe stanowisko;”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podzespół tworzy się wyłącznie w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym
Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale
Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji
i ośrodku szkolenia Policji, jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „zespół”.”;
5) w § 15:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji - 22.”,
b) w ust. 4 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) w Centralnym Biurze Śledczym Policji, w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości
oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji - zarządu, kancelarii, oddziału kancelarii
i podzespołu;”,
c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
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„8. W szczególnie uzasadnionym przypadku Komendant Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestępczości może utworzyć komórkę nie spełniającą normatywu etatowego, o którym mowa
w ust. 2.
9. Etaty policyjne w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji finansowane przez gminę,
powiat lub samorząd województwa nie wpływają na normatyw etatowy.”;
6) w § 19 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. W służbie kryminalnej, z zastrzeżeniem § 18, komórki noszą nazwy:”;
7) w § 20 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. W służbie prewencyjnej, z zastrzeżeniem § 18, komórki noszą nazwy:”;
8) w § 21 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W służbie wspomagającej, z zastrzeżeniem § 18, komórki noszą nazwy:”,
b) w pkt 1 po wyrazach „zarządzania jakością,” dodaje się wyrazy „zarządzania strategicznego, kontroli
zarządczej,”,
c) po ust. 22 dodaje się ust. 23 w brzmieniu:
„23. Komórki o nazwach „zarządzania strategicznego” i „kontroli zarządczej” tworzy się wyłącznie
w komendzie wojewódzkiej Policji, jako komórki bezpośrednio podległe kierownikowi tej jednostki.”;
9) w § 25:
a) w ust. 1 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w odniesieniu do Centralnego
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Możliwości finansowe wprowadzenia etatu lub dokonania w nim zmian potwierdza na rozkazie
właściwy główny księgowy lub kierownik komórki właściwej w sprawach finansowych. W przypadku
komendy powiatowej Policji możliwości finansowe potwierdza główny księgowy lub kierownik
komórki właściwej w sprawach finansowych komendy wojewódzkiej Policji, a w przypadku
Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw
Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” - kierownik
komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych KGP.”;
10) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Komendanta Głównego Policji - w odniesieniu do jednostek Policji, o których mowa w §
25 ust. 1 pkt 1a-1c, 2 i 4-6;”;
11) w § 28:
a) pkt 38 i 38a otrzymują brzmienie:
„38) realizowanie zadań w zakresie łączności rządowej i poczty specjalnej, w tym na potrzeby
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz komórek Centralnego Biura
Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Biura Spraw
Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;
38a) obsługa i techniczne utrzymanie systemów oraz środków łączności i informatyki użytkowanych
przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz komórki Centralnego Biura
Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Biura Spraw
Wewnętrznych Policji, znajdujące się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;”,
b) pkt 42a i 42b otrzymują brzmienie:
„42a) zapewnienie zaopatrzenia logistycznego, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych,
zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu, materiałów i usług, a także koordynowanie
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dostaw sprzętu i materiałów nabytych w ramach zaopatrzenia centralnego oraz dla potrzeb
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” i komórek Centralnego Biura
Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestępczości, znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;
42b) obsługa finansowo-księgowa Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”
oraz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, znajdujących się na obszarze działania
Komendy Stołecznej Policji;”,
c) pkt 49 otrzymuje brzmienie:
„49) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, zabezpieczanie, przetwarzanie i udostępnianie
zasobu archiwalnego KGP, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”, koordynowanie
działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad działalnością archiwalną
w Policji, prowadzenie kontroli funkcjonowania archiwów i składnic akt Policji, a także
prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji,
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji, do czasu utworzenia własnych archiwów przez te jednostki
organizacyjne Policji;”;
12) w § 29:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) współdziałanie w zakresie zadań realizowanych przez komórki Centralnego Biura Śledczego
Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Biura Spraw Wewnętrznych Policji na
obszarze województwa;”,
b) w pkt 32:
- lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wykonywanie działań z obszarów opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii
zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej wobec policjantów
pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w województwie oraz, w porozumieniu
z komórką właściwą w sprawach psychologii Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wobec policjantów pełniących służbę i pracowników
zatrudnionych w komórkach tych jednostek znajdujących się na obszarze działania komendy
wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura Śledczego Policji
i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdujących się na obszarze działania
Komendy Stołecznej Policji,”,
- lit. h oraz i otrzymują brzmienie:
„h) obsługę finansowo-księgową: komendy wojewódzkiej Policji, jednostek Policji nadzorowanych
przez komendanta wojewódzkiego Policji, komórek Centralnego Biura Śledczego Policji
znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek
Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej
Policji, komórek Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znajdujących się na
obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura
Zwalczania Cyberprzestępczości znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej
Policji, komórek Biura Spraw Wewnętrznych Policji znajdujących się na obszarze działania
komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Biura Spraw Wewnętrznych Policji
znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji, z wyłączeniem wydatków,
o których mowa w § 28 pkt 42c,
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i) zapewnienie zaopatrzenia logistycznego, udzielanie zamówień publicznych, zawierania umów
i kontraktów na nabywanie sprzętu, materiałów i usług oraz koordynowanie dostaw sprzętu
i materiałów nabytych w ramach zaopatrzenia centralnego – dla komendy wojewódzkiej Policji,
jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta wojewódzkiego Policji oraz komórek
Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura
Zwalczania Cyberprzestępczości, znajdujących się na obszarze działania komendy wojewódzkiej
Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw
Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, znajdujących się na
obszarze działania Komendy Stołecznej Policji,”,
- lit. m i ma otrzymują brzmienie:
„m) organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymywanie poczty specjalnej na potrzeby
komendy wojewódzkiej Policji oraz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego
Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na
obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji,
ma) obsługa i techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki, w tym środków łączności,
wykorzystywanych przez komórki Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura
Zwalczania Cyberprzestępczości i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujące się na
obszarze działania komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura
Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania
Komendy Stołecznej Policji,”,
- lit. o otrzymuje brzmienie:
„o) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego komendy
wojewódzkiej Policji, udzielanie pomocy w tym zakresie jednostkom Policji nadzorowanym
przez komendanta wojewódzkiego Policji oraz współdziałanie przy prowadzeniu obsługi
w zakresie działalności archiwalnej na rzecz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji
i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, znajdujących się na obszarze działania
komendy wojewódzkiej Policji, z wyłączeniem komórek Centralnego Biura Śledczego Policji
i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, znajdujących się na obszarze działania
Komendy Stołecznej Policji oraz komórek Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji,”;
13) w załączniku nr 1 do zarządzenia w Instrukcji do karty opisu stanowiska pracy część oznaczona „Ad 1.
Rodzaj służby Policji.” otrzymuje brzmienie:
„Wpisać właściwą służbę, tj. kryminalna, śledcza, zwalczania cyberprzestępczości, spraw wewnętrznych,
prewencyjna, kontrterrorystyczna, wspomagająca, Lotnictwo Policji.”;
14) w załączniku nr 3 do zarządzenia w rozdziale 1:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurze
Zwalczania Cyberprzestępczości, komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie, szkole policyjnej i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji – w dwóch
egzemplarzach, drugi egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce KGP właściwej w sprawach
organizacji Policji;”,
b) w ust. 4 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości – dla Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestępczości;”.
§ 2. Do czasu powołania Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w odniesieniu
do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości etat wprowadza, dokonuje w nim zmian lub uchyla
Komendant Główny Policji.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

