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Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych 
innych ustaw (druk nr 1381) 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 1381) 

ma na celu wyodrębnienie ze struktury Komendy Głównej Policji (KGP) – Centralnego Biura 

Śledczego Policji (CBŚP). Intencją projektodawcy jest, aby CBŚP stanowiło oddzieloną od KGP, 

dysponującą własnym budżetem, jednostkę organizacyjną, której zadaniem byłoby rozpoznawanie, 

zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej na terenie RP oraz poza jej granicami. 

Komendant CBŚP byłby organem Policji powoływanym przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. Komendant CBŚP miałby prawo do 

kreowania polityki kadrowej, określania szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komórek 

organizacyjnych CBŚP, a także posiadałby inne uprawnienia przysługujące odpowiednio 

komendantom wojewódzkim Policji, w tym w szczególności prawo do: 

1) upoważniania do dostępu do danych o osobie, uzyskanych przez inne organy, służby 

i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz do 

przetwarzania tych danych; 

2) występowania o zarządzenie oraz przedłużenie kontroli operacyjnej, zarządzania kontroli 

w przypadkach niecierpiących zwłoki, przekazywania właściwemu prokuratorowi materiałów 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej, zawierających dowody uzasadniające 

wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania; 

3) zarządzenia przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przeprowadzania 

niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania przedmiotów 

przestępstwa i obrotu, o których mowa w art. 19a i 19b ustawy o Policji; 

4) wnioskowania o udostępnienie informacji dotyczących umów ubezpieczenia, stanowiących 

tajemnicę bankową, danych telekomunikacyjnych, a także danych dotyczących osób 

korzystających z usług pocztowych oraz danych dotyczących faktu i okoliczności świadczenia lub 

korzystania z tych usług; 

5) mianowania podległych policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania 

z tych stanowisk; 

6) zarządzenia, w stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby 

w CBŚP, testów i badań predyspozycji do służby w tej jednostce; 

7) przenoszenia policjantów CBŚP do pełnienia służby albo czasowego pełnienia służby na obszarze 

całego państwa (w przypadku braku porozumienia o przeniesieniu policjanta pomiędzy jednostką 
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organizacyjną Policji a CBŚP, przeniesienia dokonywałby Komendant Główny Policji, na 

wniosek Komendanta CBŚP); 

8)  podejmowania decyzji o zwolnieniu policjanta pełniącego służbę w CBŚP w przypadku, gdy 

wymaga tego ważny interes służby oraz o pozostawieniu w służbie w przypadku skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. 

 
Poselski projekt ustawy, co do zasady, wpisuje się w zaplanowaną w resorcie spraw 

wewnętrznych reformę, mającą na celu wyodrębnienie CBŚP ze struktury organizacyjnej KGP.  

Odnosząc się do proponowanych rozwiązań, należy zwrócić uwagę, na następujące kwestie: 

1)  zbędne jest dodanie do katalogu podstawowych zadań Policji – art. 1 pkt 1 projektu (a tym samym 

w pozostałych przepisach) – rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości 

zorganizowanej, bowiem zakres ten mieści się w obecnym katalogu, w szczególności w ramach 

wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców. Co więcej dodanie takiego zadania mogłoby 

błędnie zostać odebrane, jako oznaczające, że obecnie zakres ten nie leży we właściwości Policji; 

2) ze względu na zmianę określoną w art. 1 pkt 3 projektu (dodanie art. 5a), poza uwagą opisaną 

w pkt 1, celowym byłoby, mając na uwadze treść art. 1 pkt 2 projektu, uregulowanie statusu jednostki, 

która wchodzić będzie w skład Policji. 

Wątpliwości budzi również ogólne określenie właściwości CBŚP do działania poza granicami Polski, 

gdyż działania o charakterze władczym organów państwa, co do zasady, ograniczają się do terytorium 

tego państwa, a poza nim mogą być wykonywane na konkretnie wskazanej podstawie prawnej 

określonej przez prawo międzynarodowe. 

Wątpliwości budzi także określenie w jednej jednostce redakcyjnej przepisu ustanawiającego 

powstanie nowej jednostki organizacyjnej – CBŚP, z jednoczesnym definiowaniem tej jednostki jako 

aparatu pomocniczego Komendanta CBŚP. 

W stosunku do kandydata na Komendanta CBŚP, projekt przewiduje podniesienie wymogów 

w zakresie posiadanego stopnia w stosunku do komendantów wojewódzkich Policji i ich zastępców. 

Zgodnie z przedmiotowym projektem musi być to oficer starszy Policji. Przepis ten nie stawia 

natomiast jakichkolwiek wymagań w tym zakresie w stosunku do jego zastępców. Celowym byłoby 

więc ujednolicenie tych wymagań;  

3) zbędna jest zmiana art. 1 pkt 5 projektu, ponieważ kompetencję do określania zasad organizacji 

i zakresu działania jednostek organizacyjnych Policji posiada Komendant Główny Policji na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o Policji. Wskazać należy, że zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji 

oraz stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o Policji w sferze organizacji wewnętrznej jednostek Policji 

podmiotem uprawnionym jest właściwy komendant Policji, co tym bardziej czyni regulację 

niepotrzebną; 
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4) podobnie jak w przypadku uwagi omówionej wyżej w pkt 3, także art. 1 pkt 7 projektu, dotyczący 

naliczeń etatowych, należy uznać za zbędny, gdyż jest to uprawnienie Komendanta Głównego Policji 

w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji, określone w art. 12 ust. 2 ustawy 

o Policji, które nie wymaga regulacji ustawowej, lecz odpowiedniego dostosowania przepisów prawa 

wewnętrznego. Ponadto przydatność otwartego, w istocie, katalogu przesłanek zasad naliczeń 

etatowych CBŚP jest znikoma; 

5) w zmianach zaproponowanych w art. 1 pkt 18 projektu, odnoszących się do art. 36 ust. 2 ustawy 

o Policji, właściwszym jest posłużenie się określeniem przenoszenia lub delegowania przez 

Komendanta CBŚP w ramach tej jednostki organizacyjnej, podobnie jak w przypadku przeniesienia 

lub delegowania do CBŚP na podstawie porozumienia zainteresowanych przełożonych i policjanta. 

Nie znajduje uzasadnienia odrębne regulowanie sytuacji braku porozumienia, bowiem kompetencję do 

przenoszenia policjantów na terenie całego kraju posiada Komendant Główny Policji; 

6) w odniesieniu do art. 2 projektu wskazania wymaga, że projekt nie przewiduje zatrudniania 

w CBŚP pracowników urzędów państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.), co uniemożliwi 

zatrudnianie tej kategorii pracowników w tworzonej jednostce; 

7) art. 3 projektu wymaga doprecyzowania w zakresie zadań jakie będą spoczywać na Komendancie 

Głównym Policji jako organie zobowiązanym do zorganizowania CBŚP (wydanie regulaminu, 

powołanie komendanta). Jednocześnie proponuje się zrezygnować z ust. 2-7 tego artykułu. Kwestie 

proponowane w ustępach 2, 3 i 7, określone są przepisami i nie wymagają odstępstw. W odniesieniu 

do ust. 4, wskazać należy, że projekt, co do zasady, spraw pracowniczych nie reguluje (istnieje 

natomiast potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych – vide  pkt 6). Propozycja przepisu ust. 5 wydaje się zbędna, ze względu na to, że 

Komendant Główny Policji posiada taką generalną kompetencję, jako przełożony wszystkich 

policjantów i jako centralny organ administracji rządowej, a także w ramach uprawnień określonych 

w art. 7 ustawy o Policji. W kontekście treści art. 3 ust. 1 i art. 4 za zbędny należy także uznać ust. 6 

tego artykułu; natomiast ust. 7 budzi zasadnicze wątpliwości w kontekście projektowanego art. 13 ust. 

1b ustawy o Policji, w świetle którego CBŚP ma być wyodrębnione organizacyjnie a nie finansowo, 

o czym szerzej w pkt 8; 

8) uzasadnienie projektu ustawy wymaga dostosowania do rozwiązań wynikających z części 

normatywnej projektu. W świetle uzasadnienia do projektu (str. 11 i 12) istotną zmianą proponowaną 

przez projektodawców jest ustanowienie Komendanta CBŚP kierownikiem państwowej jednostki 

budżetowej. Komendant CBŚP byłby dysponentem trzeciego stopnia budżetu państwa, co uczyniłoby 

go organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu i pozwoliłoby na optymalne rozdzielenie 

środków pomiędzy komórkami organizacyjnymi CBŚP, przez faktyczne decydowanie 

o przeznaczeniu i wykonaniu przydzielonego budżetu, a także pozyskiwanie środków z funduszy 

strukturalnych, bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Komendant CBŚP miałby też gromadzić 
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i dysponować środkami funduszu wsparcia CBŚP. Zaproponowane zmiany w części normatywnej 

zawierają jednak odmienne regulacje w tym zakresie. W art. 13 ustawy o Policji dodaje się bowiem 

ust. 1b w brzmieniu „Koszty związane z funkcjonowaniem Centralnego Biura Śledczego Policji oraz 

jego komórek organizacyjnych pokrywane są w ramach planów finansowych Komendy Głównej 

Policji oraz odpowiednio właściwych miejscowo terenowych jednostek organizacyjnych na obszarze 

terytorialnego zasięgu ich działania”. Taki przepis oznacza, że wydatki związane z funkcjonowaniem 

CBŚP są wydatkami Komendy Głównej Policji oraz wydatkami komend wojewódzkich Policji, za 

których planowanie i realizację odpowiada odpowiednio Komendant Główny Policji i poszczególni 

komendanci wojewódzcy Policji, a także służby wspomagające KGP i komendy wojewódzkie Policji. 

Z kolei w świetle projektowanego art. 13 ust. 4g pkt 1a ustawy o Policji, Komendant CBŚP nie miałby 

podstaw do pozyskiwania środków w ramach funduszu wsparcia CBŚP, a jedynie korzystałby z części 

środków pozyskanych przez Komendanta Głównego Policji.  

Wskazać należy, że ustanowienie Komendanta CBŚP dysponentem trzeciego stopnia środków 

budżetu państwa oznacza konieczność opracowania planu finansowego CBŚP, uwzględniającego 

wszystkie wydatki i dochody jakie wiązałyby się z działalnością CBŚP jako państwowej jednostki 

budżetowej. Nie jest zatem możliwe ujęcie tych wydatków w budżetach innych jednostek Policji  tj. 

w budżecie KGP  i budżetach właściwych terenowo komend wojewódzkich Policji/Komendy 

Stołecznej Policji.  Projektowany art. 13 ust. 1b ustawy o Policji przeczy zatem idei samodzielności 

finansowej CBŚP. 

Konieczność opracowania planu finansowego CBŚP wiąże się z kolei z utworzeniem  

w strukturze CBŚP służby wspomagającej dysponenta nie tylko w zakresie kadrowym, ale także 

logistycznym i finansowym, która będzie realizowała ustalony plan finansowy jednostki  

w szczególności: wydziału finansowego, wydziału zaopatrzenia,  wydziału łączności i informatyki, 

Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej, wydziału kontroli finansowej, kontroli zarządczej, komórki 

audytu wewnętrznego. Wg wstępnych ustaleń tworzenie nowych komórek organizacyjnych w CBŚP  

o charakterze finansowym, logistycznym, kadrowym, kontrolnym oraz audytowym, a także 

zatrudnienie osób niezbędnych do prowadzenia obsługi świadczeń rzeczowych i należności 

policjantów i pracowników CBŚP wygenerowałoby zapotrzebowanie na około 200 dodatkowych 

etatów. Zawarte w projekcie założenie prowadzenia obsługi CBŚP przez służby wspomagające 

Komendę Główną Policji i komendy wojewódzkie pozostaje w kolizji z przepisami  

o finansach publicznych, które nie przewidują możliwości powierzenia realizacji części planu 

finansowego jednej jednostki budżetowej innym jednostkom budżetowym. Przepisy ustawy 

o finansach publicznych nie przewidują bowiem możliwości powierzenia części zadań w zakresie 

gospodarki finansowej,  w tym  prowadzenia rachunkowości pracownikom innej państwowej jednostki 

budżetowej, zwłaszcza z poziomu dysponenta III stopnia. Zgodnie z naczelną zasadą finansów 

publicznych państwowa jednostka budżetowa pokrywa bezpośrednio z budżetu państwa swoje 
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wydatki, a więc wydatki dotyczące własnych  zadań tej jednostki. Realizacja wydatków związanych 

z działalnością CBŚP nie kwalifikuje się jako zadanie własne KGP ani komend wojewódzkich Policji.   

Ponadto, zauważyć należy, że Komendant CBŚP nie będzie mógł udzielać samodzielnie 

zamówień publicznych, bowiem warunkiem udzielenia zamówienia publicznego jest zabezpieczenie 

środków w planie finansowym jednostki udzielającej zamówienie. Jeśli więc, jak przewiduje projekt, 

wydatki związane z funkcjonowaniem CBŚP będą ujęte w planach finansowych KGP i komend 

wojewódzkich Policji, to w zakresie tych wydatków, zamówień na potrzeby CBŚP musi udzielić 

Komendant Główny Policji albo właściwy terenowo komendant wojewódzki Policji. Organizowanie 

zatem w CBŚP, jak zakłada projekt, własnego pionu logistycznego, którego zadaniem byłoby bieżące 

zaopatrywanie podległych jednostek terenowych wydaje się całkowicie nieracjonalne. 

Reasumując, projekt narusza spójność systemu finansów publicznych, bowiem proponuje 

utworzenie państwowej jednostki budżetowej, która będzie de facto na zaopatrzeniu innych jednostek 

budżetowych, bez możliwości prowadzenia własnej gospodarki finansowej i udzielania zamówień 

publicznych. 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192), 

zawierający m.in. propozycje wyłączenia CBŚ ze struktury KGP nie przewiduje ustanowienia 

Komendanta CBŚP jako dysponenta trzeciego stopnia budżetu państwa, a w konsekwencji nie rodzi 

konieczności wprowadzania do systemu prawa szczególnych regulacji naruszających spójność 

systemowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych. 

Projekt ten stwarza możliwości CBŚP pełnej realizacji zadań jednostki, jednocześnie dostarcza 

narzędzi nadzorczych i kontrolnych związanych z ustaleniem i realizacją planu finansowego tej 

jednostki, w tym głównie poprzez: 

− wyodrębnienie w odrębnym rozdziale klasyfikacji budżetowej planu wydatków CBŚP – rozdział 

75401 oddziela wydatki od budżetu Komendy Głównej oraz uniemożliwia zmniejszanie 

wydatków CBŚP na etapie realizacji budżetu przez Komendanta Głównego Policji; tylko 

dysponent części budżetowej, tj. Minister Spraw Wewnętrznych ma możliwości dokonywania 

przeniesień wydatków między rozdziałami, 

− ujęcie wydatków w odrębnym rozdziale w uwarunkowaniach projektu rządowego będzie 

umożliwiało ujęcie wydatków struktur terenowych CBŚP w zakresie obsługi komendantów 

wojewódzkich Policji, 

− aktywny udział Komendanta CBŚP w określaniu potrzeb finansowych CBŚP, które będą 

stanowiły podstawę do określenia limitu wydatków dla CBŚP na etapie planowania budżetowego; 

na etapie tym CBŚP będzie przedstawiał Komendantowi Głównemu propozycje wielkości  

i struktury swoich wydatków i w drodze negocjacji ustalony zostanie projekt budżetu, 

− ustalone wielkości będą podlegały opiniowaniu przez MSW i ostateczne ustalenia będą podstawą 

do przydzielenia CBŚP przez Ministra Spraw Wewnętrznych na etapie planowania budżetowego 

limitu wydatków, 
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− wpływ na realizację zmian w wydatkach dokonywanych w ciągu roku, w tym zwiększeń bądź 

zmniejszeń wydatków CBŚP, wnioski o dokonanie zmian - w razie rozbieżności z Komendantem 

Głównym Policji rozstrzygane będą i realizowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, 

− bieżące monitorowanie realizacji budżetu i zadań CBŚP na podstawie przesyłanych sprawozdań 

miesięcznych z wykonania budżetu według pełnej klasyfikacji budżetowej w ramach 

wyodrębnionego rozdziału, 

− zakupy i zaopatrzenie dla CBŚP będą realizowane przez służby logistyczne odpowiednich 

komend, przy czym wyodrębnienie środków dla CBŚP gwarantuje, iż środki te nie będą  

angażowane na realizację zadań i potrzeb innych struktur Policji. 

Nadmienić należy, że przyjęte w projekcie rządowym rozwiązanie powinno umożliwić 

wykorzystanie obecnego potencjału osobowego Policji, jak również nie będzie wywoływać skutków 

finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy o finansach publicznych i nie spowoduje dodatkowych 

wydatków dla budżetów samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że koszty wyodrębnienia CBŚP 

stanowić będą wyłącznie koszty związane z jej reorganizacją (decyzje kadrowe, koszty kancelaryjne 

itp.), które na bieżąco będą pokrywane z planowanego budżetu Policji. KGP oszacowała je na ok. 

88350 zł, na które składają się wydatki na: pieczątki imienne – 7200 zł (240 x 30 zł), pieczątki 

sekretariatów – 5400 zł (120 x 45 zł), pieczątki kancelarii niejawnych – 32000 zł (800 x 40 zł), banery 

z nazwą CBŚP – 2400 zł (40 x 60 zł), legitymacje funkcjonariuszy – 39020 zł (1951 x 20 zł), 

legitymacje pracownicze – 230 zł (230 x 1 zł), wydanie rozkazów (materiały papiernicze i drukarskie) 

– 2100 zł. Optymalizacji tworzenia CBŚP miała służyć także reforma organizacyjno-kadrowa KGP 

zakończona w kwietniu 2013 r. W jej wyniku z wakatów KGP wzmocniono i ujednolicono 

organizacyjnie komórki terenowe CBŚ oraz utworzono na poziomie centralnym komórki 

organizacyjne, których zadania dostosowano do zadań przyszłej jednostki organizacyjnej Policji – 

CBŚP; 

9) poselski projekt ustawy wymaga także dopracowania pod względem legislacyjnym, 

w szczególności w odniesieniu do zmian ujętych w art. 1 pkt 9 – 16, 18 lit. a i pkt 20 oraz art. 2 

projektu, uwzględnić należy, że zasadą jest przytaczanie przepisów zmienianych w pełnym brzmieniu, 

chyba że zmiana dotyczy konkretnej jednostki redakcyjnej, wówczas podaje się brzmienie tylko 

zmienianej jednostki redakcyjnej lub jej wyodrębnionej części (np. całego zdania, części wspólnej) – 

stąd w projekcie należy posłużyć się taką techniką, zamiast zmian lub dodawania wyrazów. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy także, że rządowy projekt ustawy o zmianie 

ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2192), oprócz propozycji związanych 

z wyodrębnieniem CBŚP, zawiera szerszy katalog zmian o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania 

Policji, w tym przede wszystkim propozycje uregulowań mających na celu zwiększenie efektywności 

prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych.  
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Jednocześnie mając na względzie kierunkowe zmiany zaproponowane w poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 1381), Rada Ministrów 

proponuje, aby na dalszym etapie prac parlamentarnych w tym samym postępowaniu legislacyjnym 

rozpatrywane były łącznie projekty ustaw (druk nr 1381 i nr 2192).  

 


