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ZARZĄDZENIE NR 17
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu
Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Biuro do Walki z Cyberprzestępczością;”;
2) w § 15 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji
przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 7, 8 i 11.”;
3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
„§ 16a. 1. Biuro do Walki z Cyberprzestępczością realizuje zadania związane z tworzeniem warunków
do efektywnego wykrywania sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych
technologii teleinformatycznych.
2. Do zadań Biura do Walki z Cyberprzestępczością należy w szczególności:
1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości
działań prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji w zakresie czynności
operacyjno-rozpoznawczych oraz współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w tym
zakresie;
2) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych pozostających we właściwości biura;
3) inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuraturami,
instytucjami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi w zakresie zadań pozostających we
właściwości biura;
4) prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz współdziałanie z Biurem Międzynarodowej
Współpracy Policji w zakresie zadań pozostających we właściwości biura;
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5) prowadzenie całodobowej służby mającej na celu koordynowanie działań Policji w zakresie zagrożeń
przestępstwami w sieci Internet, ich zwalczania oraz współdziałania jednostek organizacyjnych
Policji z krajowymi i zagranicznymi organami i podmiotami pozapolicyjnymi;
6) prowadzenie konsultacji technicznych, inicjowanie i wspieranie badań oraz projektów, a także
współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zmierzająca do rozpoznawania
i implementowania nowoczesnych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością;
7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 9 i 11.”;
4) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością wyda decyzje, o których mowa
w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.
2. Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością sporządzi karty opisów stanowisk pracy oraz opisy
stanowisk pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 60 dni od dnia
wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z upoważnienia
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Andrzej SZYMCZYK

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Załącznik do zarządzenia nr 17
Komendanta Głównego Policji
z dnia 18 listopada 2016 r.

