
 

 

Projekt z dnia 27 lipca 2021 r.  

U S T AWA  

z dnia  <data wydania aktu> r. 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 

1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Policji wyróżnia się następujące rodzaje służb: 

1) kryminalną; 

2) śledczą; 

3) spraw wewnętrznych; 

4) prewencyjną; 

5) kontrterrorystyczną; 

6) zwalczania cyberprzestępczości; 

7) wspomagającą 

- z uwagi na zakres i charakter wykonywanych zadań oraz system szkolenia przygotowujący 

do ich wykonywania.”  

2) po art. 5c dodaje się art. 5d w brzmieniu: 

„Art. 5d. 1. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zwane dalej "CBZC", 

jest jednostką organizacyjną Policji służby zwalczania cyberprzestępczości 

odpowiedzialną za realizację na obszarze całego kraju zadań w zakresie: 

1) rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu 

nowoczesnych technologii teleinformatycznych; 

2) wspierania w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji  

w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw. 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej i ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach 

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku  lub choroby pozostających w związku ze służbą. 
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2. Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zwany dalej 

"Komendantem CBZC", jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu 

Policji, kieruje CBZC i jest przełożonym policjantów CBZC. 

3. Siedzibą Komendanta CBZC jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Komendanta CBZC powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. 

5. Zastępców Komendanta CBZC powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje 

Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta CBZC. 

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta CBZC Komendant Główny Policji, 

do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta 

CBZC, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu 

oficerowi Policji. 

7. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant CBZC współdziała  

z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, 

w tym innych państw.”; 

3) w art. 6da po wyrazach ,,art. 5c ust. 4-7,” dodaję się wyrazy ,,art. 5d ust. 2 i 5,”; 

4) w art. 6e: 

a) w ust. 1 po wyrazach ,,art. 5c ust. 4-7,” dodaje się wyrazy ,,art. 5d ust. 2 i 5,”, 

b) w ust. 3 po wyrazach ,,dowódcy BOA,” dodaje się wyrazy „Komendanta CBZC,”; 

5) w art. 7 w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) organizację i zakres działania oraz zasady współdziałania CBZC z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji;”; 

6) w art. 10 w ust. 6 po wyrazach „Komendanta CBŚP” dodaje się przecinek a wyrazy „oraz 

Komendanta BSWP” zastępuje się wyrazami „Komendanta BSWP oraz Komendanta 

CBZC”; 

7) w art. 11 w ust. 7 po wyrazach „Komendanta CBŚP” dodaje się przecinek a wyrazy „oraz 

Komendanta BSWP” zastępuje się wyrazami „Komendanta BSWP oraz Komendanta 

CBZC”; 

8) w art. 19: 

a) w ust. 1 wyrazy „Komendanta CBŚP albo Komendanta BSWP,” zastępuje się 

wyrazami „Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP albo Komendanta CBZC,”; 

b) w ust. 3, 9a, 15 i 15f pkt 1 i 2 po wyrazach „Komendant BSWP” dodaje się przecinek 

i wyrazy „Komendant CBZC”; 
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c) w ust. 8 po wyrazach „Komendanta BSWP” dodaje się przecinek i wyrazy 

„Komendanta CBZC”; 

9) w art. 19a w ust. 3, 4, 5 i 7 po wyrazach „Komendant BSWP” dodaje się przecinek  

i wyrazy „Komendant CBZC”; 

10) w art. 19b w ust. 1 i 5 po wyrazach „Komendant BSWP” dodaje się przecinek  

i wyrazy „Komendant CBZC”; 

11) po art. 19b dodaje się art. 19c w brzmieniu: 

„Art. 19c. 1. Służba zwalczania cyberprzestępczości może wytwarzać lub 

pozyskiwać urządzenia lub programy komputerowe, o których mowa w art. 

269b Kodeksu karnego, oraz ich używać w celu rozpoznawania, zapobiegania  

i zwalczania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1, popełnianych przy użyciu 

nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz wspierania w niezbędnym zakresie 

pozostałych jednostek Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu tych 

przestępstw. 

2. Używając urządzeń lub programów komputerowych, o których mowa w ust. 1, 

służba zwalczania cyberprzestępczości może uzyskać dostęp, na zasadach o których 

mowa w art. 19, do informacji dla niej nieprzeznaczonej, przełamując albo omijając 

elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, lub 

może uzyskać dostęp do całości lub części systemu teleinformatycznego. 

12) w art. 20: 

a) w ust. 1f po wyrazach „Komendant BSWP,” dodaje się wyrazy „Komendant 

CBZC,”; 

b) w ust. 5 po wyrazach „Komendanta BSWP” dodaje się przecinek oraz wyrazy 

„Komendant CBZC”; 

c) w ust. 5a po wyrazach „Komendanta BSWP” dodaje się przecinek oraz wyrazy 

„Komendant CBZC”; 

d) w ust. 11 wyrazy „albo Komendanta BSWP,” zastępuje się wyrazami „ , Komendanta 

BSWP albo Komendant CBZC,”; 

13) w art. 20c: 

a) w ust. 2 pkt 1 po wyrazach „Komendanta BSWP,” dodaje się wyrazy „Komendanta 

CBZC,”; 

b) w ust. 5 po wyrazach „Komendant BSWP” dodaje się przecinek oraz wyrazy 

„Komendant CBZC”; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tsmrqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tsmrqgi
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c) w ust. 6 po wyrazach „Komendant BSWP” dodaje się przecinek oraz wyrazy 

„Komendant CBZC”; 

d) w ust. 6a po wyrazach „Komendant BSWP” dodaje się przecinek oraz wyrazy 

„Komendant CBZC”; 

14) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej 

opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do 

służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której 

gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie 

do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

2. Przyjęcie kandydata do służby w Policji następuje po przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki 

przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służby. 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z etapów: 

1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do 

służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie  

i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu; 

2) test wiedzy; 

3) test sprawności fizycznej; 

4) badanie psychologiczne; 

5) rozmowa kwalifikacyjna; 

6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji; 

7) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach 

danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata 

do służby; 

8) postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji 

niejawnych; 

9) sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i nowoczesnych 

technologii teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego z tego obszaru –  

w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby zwalczania 

cyberprzestępczości. 
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3. W stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP 

i CBZC postępowanie kwalifikacyjne może być rozszerzone o przeprowadzenie badania 

psychofizjologicznego. 

4. Przeprowadzenie etapów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 w stosunku do 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie na określone stanowiska do służby 

kontrterrorystycznej następuje z uwzględnieniem wymagań do pełnienia służby 

kontrterrorystycznej. 

5. Podczas przeprowadzania etapów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 9, 

kandydatowi zabrania się: 

1) korzystania z pomocy innych osób; 

2) posługiwania się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu 

informacji lub korzystania z pomocniczych materiałów, niedopuszczonych do ich 

wykorzystania; 

3) zakłócania ich przebiegu w inny sposób, niż określony w pkt 1 i 2. 

6. W przypadku wystąpienia zachowań, o których mowa w ust. 5, kandydat 

otrzymuje odpowiednio negatywny wynik z etapu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 4 lub 

9. 

7. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się  

o przyjęcie do służby w Policji: 

1) w charakterze członka personelu lotniczego w specjalnościach:  

a) pilota, posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje lotnicze do 

pilotowania statków powietrznych, 

b) mechanika lotniczego, posiadającego specjalistyczne wykształcenie niezbędne 

do obsługi technicznej statków powietrznych, 

2) w charakterze członka personelu medycznego w oddziale prewencji Policji,  

3) który złożył dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 przed upływem 3 lat od dnia 

zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje zawodowe 

podstawowe  

– składa się z etapów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-8. 

8. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się  

o przyjęcie do służby zwalczania cyberprzestępczości w Policji składa się z etapów,  

o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5-9. 
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9. W uzasadnionych przypadkach postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do 

kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji na stanowisko służbowe, na 

którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienie lub 

umiejętność pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji, składa się z etapów,  

o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4–8. 

10. Kandydat, wobec którego rozpoczęto i nie zakończono postępowania 

kwalifikacyjnego, o którym mowa w  ust. 2, może przystąpić, po złożeniu podania,  

do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 9. 

11. Kandydat, który zakończył postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 

10, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby przyjęć albo 

innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, może przystąpić, po złożeniu 

podania, do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2. Podanie składa się 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.  

12. Postępowanie kwalifikacyjne zarządza i prowadzi: 

1) Komendant Główny Policji – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, 

ust. 7 pkt 1 i 3 oraz ust. 9, ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie 

Głównej Policji oraz BOA; 

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – w stosunku do kandydatów, o których  

mowa w ust. 2 i ust. 7-9, ubiegających się o przyjęcie do służby w komendzie 

wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz w nadzorowanych przez niego jednostkach 

organizacyjnych Policji; 

3) Komendant CBŚP – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, ust. 7 pkt 

3 oraz ust. 9, ubiegających się o przyjęcie do służby w CBŚP; 

4) Komendant BSWP – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, ust. 7 

pkt 3 oraz ust. 9, ubiegających się o przyjęcie do służby w BSWP; 

5) Komendant CBZC – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, ust. 7  

pkt 3 oraz ust. 9, ubiegających się o przyjęcie do służby w CBZC. 

13. Zarządzenie przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, 

Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP oraz Komendanta CBZC postępowania 

kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 9, wymaga uzyskania zgody Komendanta 

Głównego Policji. Zgody udziela się na wniosek. 

14. Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, 

Komendant CBŚP, Komendant BSWP oraz Komendanta CBZC odmawia poddania 
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kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, albo odstępuje od jego prowadzenia w 

przypadku: 

1) niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1; 

2) niespełnienia wymagań określonych w ust. 1; 

3) uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,  

o których mowa w ust. 2 pkt 3-6 i 8-9 oraz ust. 3; 

4) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym,  

o którym mowa w ust. 2 pkt 1; 

5) niepoddania się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym 

czynnościom lub etapom tego postępowania; 

6) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania 

przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku  

z etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 8 i 9, gdy  

z informacji posiadanych przez komendanta prowadzącego postępowanie wynika, 

że nie uległy zmianie okoliczności stanowiące podstawę negatywnego wyniku z tego 

etapu; 

7) gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Policji. 

15. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego stanowią informację 

publiczną. 

16. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób 

podawania ich do wiadomości, 

2) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, 

3) wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

4) zakres tematyczny testu wiedzy, zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności 

fizycznej i badania psychologicznego, 

5) zakres tematyczny sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki  

i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego  

z tego obszaru, 

6) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i badania 

psychologicznego dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej, uwzględniając 

wymagania do pełnienia służby w tych jednostkach organizacyjnych Policji,  
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7) zakres, sposób organizowania i tryb przeprowadzania oraz ramową metodykę badań 

psychofizjologicznych, wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do ich 

przeprowadzania, oraz wykaz stanowisk służbowych lub komórek organizacyjnych, 

dla których mogą one być przeprowadzane,  

8) zasady i sposób  uznawania wyników uzyskanych przez kandydata w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 2 w przypadku przystąpienia do 

postępowania kwalifikacyjnego, określonego w ust. 9, 

9) zasady i sposób  uznawania wyników uzyskanych przez kandydata w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 9 w przypadku przystąpienia do 

postępowania kwalifikacyjnego, określonego w ust. 2, 

10) wymagania dla przeprowadzających etapy, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 oraz 

ust. 3, 

11) tryb złożenia i zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa  

w ust. 13, 

12) sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez 

nich wykształcenia lub posiadanych umiejętności, 

13) sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym warunki umieszczenia 

kandydata na liście kandydatów oraz minimalny okres, po którym kandydat do 

służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub 

poszczególnych jego etapów, 

14) zakres informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego  

– uwzględniając powszechność dostępu do informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym, 

czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i ustalenia  

w jego toku predyspozycji kandydata do pełnienia służby w Policji, a także potrzebę 

zapewnienia sprawności prowadzenia tego postępowania, przejrzystości stosowanych 

kryteriów oceny, obiektywności wyników postępowania i wyboru kandydatów 

posiadających w największym stopniu cechy, umiejętności oraz kwalifikacje przydatne 

do realizacji zadań służbowych.”; 

15) po art. 25a dodaje się art. 25b w brzmieniu: 

„Art. 25b. Policjanta przyjętego do służby zwalczania cyberprzestępczości nie 

przenosi się i nie deleguje się do innych służb w Policji. 

16) w art. 32 w ust. 1 po wyrazach „Komendant BSWP,” dodaje się wyrazy „Komendant 

CBZC,”; 
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17) w art. 34 w ust. 2 po wyrazach „Komendant CBŚP” dodaje się przecinek a wyrazy „albo 

Komendant BSWP” zastępuje się wyrazami „Komendant BSWP albo Komendant 

CBZC”; 

18) w art. 35a po ust. 3d dodaje się ust. 3e w brzmieniu: 

„3e. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się  

o podjęcie służby w CBZC test i badania zarządza Komendant CBZC.”; 

19) po art. 35a dodaje się art. 35b w brzmieniu: 

„Art. 35b. Policjanta, za jego zgodą, do służby zwalczania cyberprzestępczości, 

na wniosek Komendanta CBZC przenosi Komendant Główny Policji, po uzyskaniu 

przez policjanta pozytywnego wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz 

znajomości języka, w zakresie o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9.”; 

20) w art. 36: 

a) w ust. 2 po wyrazach „Komendant BSWP w odniesieniu do policjanta BSWP  

w ramach tej jednostki organizacyjnej,” dodaje się wyrazy „Komendant CBZC  

w odniesieniu do policjanta CBZC w ramach tej jednostki organizacyjnej,”, 

b) w ust. 3 po wyrazach „Komendant CBŚP” dodaje się przecinek a wyrazy „albo 

Komendant BSWP” zastępuje się wyrazami „Komendant BSWP albo Komendant 

CBZC” ;   

21) w art. 39a: 

a) w ust. 1 w pkt 2 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu: 

„aa) Komendanta CBZC i jego zastępcy,”, 

b) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu” 

„3a) Komendant CBZC – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w CBZC,”; 

22) w art. 39c w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „Komendant CBŚP,” dodaje się wyrazy „ 

Komendant CBZC,”; 

23) w art. 45 w ust. 1 po wyrazach „Komendant CBŚP” dodaje się przecinek a wyrazy  „albo 

Komendant BSWP” zastępuje się wyrazami „Komendant BSWP albo Komendant 

CBZC”; 

24) w art. 46b ust. 3 po wyrazach „Komendant BSWP,” dodaje się wyrazy „Komendant 

CBZC,”; 

25) w art. 71a: 

a) w ust. 1 po wyrazach „Komendant BSWP,“ dodaje się wyrazy „Komendant CBZC,”; 

b) w ust. 9 po wyrazach „Komendant BSWP,“ dodaje się wyrazy „Komendant CBZC,”; 
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26) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu:  

„104a. 1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w CBZC, który 

wykonuje zadania polegające na bezpośrednim rozpoznawaniu, zapobieganiu lub 

wykrywaniu przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych i posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9, 

przysługuje dodatek służby zwalczania cyberprzestępczości w miesięcznej wysokości nie 

niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów, o którym 

mowa w art. 99 ust. 3. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależnia się od oceny 

wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności 

służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu 

posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej 

poprzedzającej ustalenie wysokości tego dodatku. 

3. Komendant CBZP ustala wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 na okres 1 

roku.  

4. Ustalenie wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze 

decyzji. Wydanie decyzji nie jest wymagane w sytuacji, gdy wysokość dodatku nie ulega 

zmianie. 

5. Komendant CBZP w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności  

w przypadku: 

1) popełnienia przez policjanta przewinienia dyscyplinarnego oraz naruszenia zasad 

etyki zawodowej policjanta, 

2) niewywiązywania się przez policjanta z realizacji zadań służbowych, 

3) znacznego obniżenia efektywności pracy policjanta 

- obniża wysokość dodatku przed upływem okresu, na który został ustalony. 

6. Komendant CBZP może ustalić wyższą wysokość dodatku, o którym mowa  

w ust. 1 przed upływem okresu, na który został ustalony, jeżeli jest to uzasadnione 

charakterem i efektami bieżąco realizowanych zadań lub wykonywaniem przez 

funkcjonariusza czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych. 

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 jest dodatkiem o charakterze stałym. 

27) w art. 110 w ust. 15 po wyrazach „Komendantowi CBŚP,” dodaje się wyrazy 

„Komendantowi CBZC,”; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgu4dgltqmfyc4njtgm3dimrsgy
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28) w art. 120a w ust. 6 po wyrazach „Komendantowi CBŚP,” dodaje się wyrazy 

„Komendantowi CBZC,”; 

29) w art. 133 w ust. 8 w pkt 3 po wyrazach „Komendanta CBŚP,” dodaje się wyrazy 

„Komendanta CBZC,”; 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 537) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:  

„5d) Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) w art. 2 w ust. 1 po pkt 4c dodaje się pkt 4d w brzmieniu:  

„4d) Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2418) w art. 35 w ust. 4 w pkt 1 w lit. c po wyrazach „dowódca 

Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”,” dodaje się wyrazy 

”Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadku  lub choroby pozostających w związku ze służbą  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1448) w art. 34 w ust. 2:  

1) w pkt 6 w lit. a po wyrazach „Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego 

zastępców,” dodaje się wyrazy „Komendanta Centralnego Biura Zwalczania 

Cyberprzestępczości i jego zastępców,”;  

2) po pkt 6b dodaje się pkt 6c w brzmieniu:  

„6c) Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania 

Cyberprzestępczości oraz członków ich rodzin;”;  

Art. 6. 1. Komendant Główny Policji, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, wyznaczy spośród oficerów starszych Policji służby kryminalnej lub śledczej, 

Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania 

cyberprzestępczości – zwany dalej „Pełnomocnikiem”, w celu podjęcia czynności 

przygotowawczych i organizacyjnych niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego 

Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 
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2. Pełnomocnik w okresie do 6 miesięcy przedstawi Komendantowi Głównemu Policji 

propozycję policjantów do przeniesienia do dalszego pełnienia służby w jednostce 

organizacyjnej Policji – Centralne Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, mając na względzie 

wiedzę i umiejętności oraz znajomości języka, w zakresie o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9, 

w celu zapewnienia wysokiego poziomu realizacji zadań przez służbę zwalczania 

cyberprzestępczości. 

3. Pełnomocnik kończy swoją działalność z dniem powołania Komendanta CBZC  

i przekazania służby zwalczania cyberprzestępczości.   

Art. 7. Komendant Główny Policji ustali tymczasowy regulamin organizacyjny 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości „CBZC”. Regulamin, o którym mowa  

w zdaniu pierwszym obowiązuje do czasu ustalenia regulaminu w trybie określonym w art. 7 

ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

Art. 8. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji albo w wydziałach do 

walki z cyberprzestępczością komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji albo w stosunku do 

policjantów oraz pracowników tych jednostek organizacyjnych Policji prowadzi się 

odpowiednio w właściwości jednostki organizacyjnej Policji – Centralnym Biurze Zwalczania 

Cyberprzestępczości, przed Komendantem Głównym Policji albo przed właściwym 

komendantem wojewódzkim Policji albo przed Komendantem Stołecznym Policji, chyba że 

dalsze prowadzenie tych spraw należy wyłącznie do Komendanta Głównego Policji lub 

komendy, przy pomocy której wykonuje on swoje zadania. 

2. Wszystkie czynności podjęte w sprawach, o których mowa w ust. 1 pozostają w mocy. 

3. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, w których Komendant Główny Policji albo komendanci wojewódzcy (Stołeczny) 

Policji zostali decyzją sądu lub prokuratora zobowiązani lub uprawnieni do dokonania 

czynności, które zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1. przeszły do właściwości 

Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zobowiązania te lub uprawnienia 

wykonuje Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 

Art. 9. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację ustawy, wynosi 

4.430.000 tys. zł, z tego: 

1) w 2022 r. – 117.000 tys. zł; 
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2) w 2023 r. – 264.000 tys. zł; 

3) w 2024 r. – 527.000 tys. zł; 

4) w 2025 r. – 765.000 tys. zł; 

5) w 2026 r. – 434.000 tys. zł; 

6) w 2027 r. – 444.000 tys. zł; 

7) w 2028 r. – 454.000 tys. zł; 

8) w 2029 r. – 464.000 tys. zł; 

9) w 2030 r. – 475.000 tys. zł; 

10) w 2031 r. – 486.000 tys. zł; 

2. Komendant Główny Policji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego 

półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża 

mechanizm korygujący określony w ust. 3. 

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w danym roku budżetowym 

limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji wprowadza mechanizm 

korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy.  

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 


