
 

NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 16 lipca 2014 r. 

Nr posiedzenia: 184 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Janusz Sepioł. 

  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 

innych ustaw (druk senacki nr 672, druki sejmowe nr 1381, 2192 

i 2462). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Iwan, Andrzej 

Matusiewicz, Ireneusz Niewiarowski, Jarosław Obremski, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, Janusz 

Sepioł, Krzysztof Słoń, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 podsekretarz stanu Grzegorz Karpiński, 

 Centralne Biuro Śledcze: 

 dyrektor Igor Parfieniuk, 

 Komenda Główna Policji: 

 zastępca komendanta głównego Policji Mirosław 

Schossler, 

 dyrektor Biura Finansów Eliza Wójcik, 

 naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w 

Biurze Służby Kryminalnej Grzegorz Prusak, 

 radca prawny w Gabinecie Komendanta Głównego Policji 

Anna Wilczyńska-Dykty, 

 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji: 

 kierownik Zakładu Biologii Maria Walczuk, 

 pracownik Edyta Kot, 

 

 
 Kancelaria Senatu: 

 Biuro Legislacyjne: 

 główny legislator Beata Mandylis. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz 

Karpiński. Nowelizacja wprowadza trzy istotne zmiany. Pierwszą z nich jest utworzenie 

nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej Policji pod nazwą: Centralne Biuro Śledcze Policji 

(CBŚP), kierowanej przez komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, której 
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głównym zadaniem będzie rozpoznawanie, zapobieganie oraz zwalczanie przestępczości 

zorganizowanej. Kolejną zmianą jest rozszerzenie zadań Policji o poszukiwanie osób 

zaginionych. Katalog zadań Policji został uzupełniony również o prowadzenie przez Policję 

zbiorów danych zawierających gromadzone przez uprawnione organy informacje 

o odciskach linii papilarnych osób oraz niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych 

z miejsc przestępstw. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na nieścisłości w sformułowaniu 

przepisów ustawy i przedstawiła propozycje poprawek. Wiceminister nie zgodził się 

z propozycjami biura. 

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o to, czy utworzenie CBŚP spowoduje przyrost liczby 

etatów w administracji, gdzie będą mieściły się siedziby CBŚP oraz jakie są wymagania 

techniczne w przypadku przechowywania próbek biologicznych. Senator Andrzej 

Matusiewicz poruszył kwestię samodzielności finansowej CBŚP. Stwierdził, że 

w przypadku przyjęcia ustawy w proponowanym kształcie będzie ona dość iluzoryczna. 

Wiceminister, odpowiadając na pytania senatorów, poinformował, że ustawa nie przewiduje 

dodatkowej obsługi w wyodrębnionym CBŚP, zaś część siedzib będzie mieściła się 

w komendach wojewódzkich Policji, a część w budynkach należących do komend 

wojewódzkich Policji. Głos w dyskusji zabrała kierownik Zakładu Biologii Maria Walczuk, 

wyjaśniając, że warunki, w jakich przechowywane są próbki biologiczne, zbliżone są do 

tych, w jakich przechowuje się dokumenty, ponieważ właściwością materiału genetycznego 

DNA jest to, że długo zachowuje on swoją trwałość. 

Do kwestii samodzielności finansowej odniósł się wiceminister G. Karpiński. Wyjaśnił, że 

ustawowe wyodrębnienie nowego podmiotu będzie miało swoje odzwierciedlenie 

w budżecie państwa – nastąpi utworzenie nowego rozdziału. Wiceminister dodał, że po 

uchwaleniu budżetu państwa wszystkie środki z tego działu będą do dyspozycji komendanta 

CBŚP. 

Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Krzysztofa Słonia. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 672 A). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS/KP 


