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Warszawa, 28 listopada 2017 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy 

i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 654) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma stać się instrumentem umożliwiającym ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych sprawowanie bezpośredniego nadzoru w stosunku do 

podległych mu formacji: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 

Ochrony Rządu. 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, każdy 

minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych mu organów, 

urzędów i jednostek. Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 34 ust. 2 tejże ustawy, minister 

nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek, w stosunku do których uzyskał 

uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych – na zasadach określonych 

w tych przepisach. 

W przepisach art. 1b nowelizowanej ustawy, w dziesięciu punktach, ujęto zakres 

sprawowanego przez ministra nadzoru nad podległymi mu formacjami, który będzie 

obejmował przede wszystkim badanie prawidłowości realizowanych przez te służby: 

–  czynności operacyjno-rozpoznawczych, 

– czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych, 

– działań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw 

popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników podległych służb, 
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– postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających 

przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, przez 

Policję, Straż Graniczną i Biuro Ochrony Rządu oraz Państwową Straż Pożarną wobec 

własnych funkcjonariuszy i pracowników, 

– obowiązków w zakresie składania oświadczeń o stanie majątkowym przez 

funkcjonariuszy oraz pracowników. 

Nadzór ten będzie też obejmował kwestie: 

– weryfikowania kandydatów oraz osób zajmujących określone stanowiska, 

– zgodności z przepisami prawa i zasadami etyki działań funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, 

– gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Policję, Straż Graniczną, Biuro 

Ochrony Rządu i Państwową Straż Pożarną, a także 

– zezwalania przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej i Szefa Biura Ochrony Rządu na udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną uprawnionym podmiotom. 

Powyższy nadzór będzie realizowany przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – 

organem powoływanym i odwoływanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

i bezpośrednio mu podległym. 

Zadania będzie wykonywał przy pomocy Biura Nadzoru Wewnętrznego, które będzie 

komórką organizacyjną wyodrębnioną w tym celu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. Będzie on również kierował działalnością Biura 

Nadzoru Wewnętrznego. 

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego będzie obowiązany niezwłocznie przedstawiać 

informacje i materiały uzyskane w wyniku realizacji zadań, mogące mieć istotne znaczenie 

dla sprawowanego przez ministra nadzoru oraz przygotowywać corocznie, do dnia 31 marca, 

informację o działalności Biura.  

Z kolei minister będzie mógł zapoznawać się z informacjami o wynikach czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, a także innych czynności wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego oraz w każdym czasie żądać informacji i materiałów z realizacji 

zadań przez Biuro. 
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Ustawa kształtuje zasady oddelegowania funkcjonariuszy poszczególnych formacji do 

służby lub pracy w Biurze Nadzoru Wewnętrznego przy zachowaniu ich dotychczasowych 

uprawnień. 

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej będą 

oddelegowani do pracy w charakterze ekspertów Biura, w celu wspomagania inspektorów 

Biura przy wykonywaniu ich zadań w drodze dzielenia się wiedzą w zakresie specyfiki 

funkcjonowania obu tych formacji i ich otoczenia prawnego. 

Ustawa reguluje uprawnienia, które będą przysługiwały inspektorom Biura Nadzoru 

Wewnętrznego, którymi będą policjancie i funkcjonariusze Straży Granicznej. 

Zakłada się możliwość prowadzenia czynności operacyjno–rozpoznawczych 

w sprawach o czyny wskazane w art. 11n ust. 1, posługiwania się przez inspektorów Biura 

tzw. dokumentami legalizacyjnymi, pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych 

i internetowych, używania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Biuro będzie mogło również korzystać z odpłatnej pomocy osób niebędących jego 

inspektorami i ekspertami (art. 11z nowelizowanej ustawy), a dane tych osób będą podlegać 

ochronie. 

Ponadto inspektorom oraz ekspertom Biura może zostać przyznany przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, 

dodatek specjalny na okres oddelegowania do Biura w wysokości do: 

50% kwoty bazowej – dla inspektorów Biura, 

30% kwoty bazowej – dla ekspertów Biura.  

Przy obliczaniu wysokości dodatku specjalnego stosowana będzie kwota bazowa 

określona w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy. 

W art. 11n ust. 29 nowelizowanej ustawy wprowadzono obowiązek ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych do corocznego przedstawiania Sejmowi RP i Senatowi RP 

informacji o stosowaniu przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego kontroli operacyjnej, 

zapewniając jednocześnie możliwość przekazywania tych informacji łącznie z analogicznymi 

danymi dotyczącymi działalności Policji. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi 

RP i Senatowi RP do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 
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Dotychczasowe komórki do spraw wewnętrznych służb (Biuro Spraw Wewnętrznych 

Komendy Głównej Policji i Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży 

Granicznej) zostaną wyodrębnione organizacyjnie i staną się nowymi jednostkami 

organizacyjnymi – odpowiednio Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, zwanym dalej 

„BSWP”, i Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwanym dalej „BSWSG”.  

W miejsce dotychczasowych stanowisk dyrektorów kierownikami nowych jednostek 

zostaną komendanci, powoływani przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

a nie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej.  

Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej i Policji pełniący służbę lub 

zatrudnieni w Biurach Spraw Wewnętrznych staną się z mocy prawa funkcjonariuszami oraz 

pracownikami w nowych Biurach Spraw Wewnętrznych, odpowiednio Policji i Straży 

Granicznej (art. 41 ustawy). 

Komendanci BSWP i BSWSG uzyskają uprawnienia analogiczne przysługujących 

Komendantowi CBŚ oraz komendantów wojewódzkich Policji, w zakresie czynności 

operacyjno-rozpoznawczych czyli: kontroli operacyjnej, przesyłki niejawnie kontrolowanej, 

zakupu kontrolowanego czy też uzyskiwania danych (dotychczas uprawnienia Biur jako 

komórek organizacyjnych Komend Głównych były realizowane poprzez Komendantów 

Głównych).  

Zarządzenia, pisemne zgody i wnioski w tym zakresie Komendanci BSWP i BSWSG 

przekazywać będą do wiadomości Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. 

Komendanci BSWP i BSWSG, podobnie jak Inspektor Nadzoru Wewnętrznego będą 

przedstawiać corocznie do dnia 31 stycznia bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych informację o działalności BSWP i BSWSG. 

Tymczasem obsługa finansowa i logistyczna nowo utworzonych jednostek 

organizacyjnych, tj. BSWP i BSWSG, prowadzona będzie odpowiednio przez Komendę 

Główną Policji oraz Komendę Główną Straży Granicznej. 

Projekt przewiduje również zmiany 29 innych ustaw (zmiany zawarte w art. 2–31). 

Zmiany w powyższych przepisach mają zapewnić dostęp do danych i informacji 

niezbędnych z perspektywy realizacji zadań Biura Nadzoru Wewnętrznego, a ich zakres 

został ukształtowany przez analogię do uprawnień dostępowych Policji. 
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Projekt ustawy przewiduje także zmiany ustaw pragmatycznych w obszarze: 

– przepisów dotyczących zasad oddelegowywania policjantów, funkcjonariuszy Straży 

Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany te 

mają na celu uporządkowanie przepisów dotyczących oddelegowań oraz dokonanie ich 

racjonalnego ujednolicenia poprzez m.in. określenie jednolitego dla wszystkich służb kręgu 

podmiotów, do których może nastąpić oddelegowanie.  

– współdziałania z Biurem Nadzoru Wewnętrznego, w zakresie realizacji jego zadań, 

a w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnego uzbrojenia, wyposażenia, urządzeń 

i środków technicznych, zapewnienie swobodnego wstępu na teren jednostki organizacyjnej 

podlegającej kontroli, niezwłocznego przedstawiania żądanych informacji i dokumentów, 

terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także udostępnianie niezbędnych 

urządzeń technicznych, dostępu do Internetu oraz oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim 

wyposażeniem. 

Do zadań Straży Granicznej dodane zostało nowe uprawnienie polegające na 

zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw oraz ściganiu sprawców czynów określonych 

w art. 1 ust. 2 pkt 4 lit. f–h ustawy o Straży Granicznej, w przypadku gdy czyny te dotyczą 

funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu lub strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 

Art. 45 ustawy określa maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących 

skutkiem finansowym projektowanej ustawy w latach 2018–2027 na kwotę 42,98 mln zł oraz 

nakłada na ministra właściwego do spraw wewnętrznych obowiązek monitorowania 

wykorzystania tego limitu co pół roku. Przepis ten przewiduje, że w przypadku zagrożenia 

przekroczenia tego limitu minister właściwy do spraw wewnętrznych wprowadzi mechanizm 

korygujący. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 36 

i art. 39, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia. Przepisy te nakładają na Komendantów 

Głównych Policji i Straży Granicznej, obowiązek ustalenia tymczasowych regulaminów 

organizacyjnych Biur Spraw Wewnętrznych, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej 

ustawy. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy był przedłożeniem rządowym. Został wniesiony do Sejmu 15 września 

2017 r. (druk sejmowy 1835). 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na 48. Posiedzeniu Sejmu. Zgłoszony wniosek 

o odrzucenie projektu w całości nie uzyskał poparcia, wobec czego projekt ustawy został 

skierowany do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Sprawozdanie Komisji uchwalono w dniu 7 listopada 2017 r. Komisja w swoim 

sprawozdaniu zawnioskowała o przyjęcie przedłożonego projektu ustawy oraz przedstawiła 

62 wnioski mniejszości. 

II czytanie projektu ustawy miało miejsce na 51. Posiedzeniu Sejmu. Zgłoszono 

ponownie wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz 21 poprawek. 

Poprawki miały na celu w szczególności: 

1) usunięcie przepisu uprawniającego ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 

sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych 

dokonywanych przez Policję i Straż Graniczną; 

2) usunięcie przepisu uprawniającego ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 

zapoznawania się nie tylko z wynikami ale też z materiałami z prowadzonych przez Policję 

i SG czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

3) wyłączenie jednostek Obrony Cywilnej i związków zawodowych z przepisu 

ograniczającego prowadzenie przez nie działalności, która mogłaby prowadzić do 

wykorzystania autorytetu urzędu, informacji służbowych lub środków publicznych do celów 

pozasłużbowych lub w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem; 

4) wyłączenie z zakresu uprawnień Inspektora Nadzoru Wewnętrznego rozpoznawania, 

zapobiegania i wykrywania popełnionych przez funkcjonariuszy, strażaków i pracowników 

zatrudnionych w Policji, SG i BOR przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia 

publicznego; 

5) wskazanie, że jeżeli zgromadzone materiały nie zawierają dowodów pozwalających 

na ich wykorzystanie w postępowaniu karnym, wykroczeniowym lub dyscyplinarnym to 

Biuro nie będzie mogło ich przechowywać przez okres do 60 dni lecz będzie je niszczyć 

w terminie 14 dni od dnia ich zarejestrowania; 
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6) wykreślenie przepisów uprawniających inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego 

do realizowania zadań w formie czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

7) wskazanie, że jeżeli w przypadkach niecierpiących zwłoki kontrola operacyjna 

została podjęta przed uzyskaniem postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie to 

Inspektor Nadzoru Wewnętrznego będzie miał obowiązek wstrzymać kontrolę operacyjną, 

jeżeli sąd nie udzieli na nią zgody w terminie 2 a nie 5 dni – jak określa ustawa; 

8) wskazanie, że Inspektor Nadzoru Wewnętrznego będzie przedstawiał sprawozdanie 

o ilości przypadków pozyskania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych 

nie tylko Sądowi Okręgowemu w Warszawie, ale także Sejmowej Komisji do Spraw Służb 

Specjalnych. 

Po ponownym odesłaniu projektu i poprawek do Komisji, Komisja zawnioskowała 

o odrzucenie wszystkich zgłoszonych w drugim czytaniu wniosków. 

W III czytaniu, które miało miejsce w dniu 9 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę 

odrzucając wszystkie zgłoszone wnioski. 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) Na wstępie należy zauważyć, że przedłożona Senatowi ustawa nowelizująca ustawę 

z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów 

nadzorowanych przez tego ministra, została skonstruowana w sprzeczności z brzmieniem 

§ 84 Zasad techniki prawodawczej, który stanowi, że jeżeli zmiany w ustawie nowelizowanej 

miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy, opracowuje się 

projekt nowej ustawy. 

Ustawa nowelizowana liczy sobie 4 artykuły, albowiem z 12 artykułów ustawy 

uchwalonej w 1996 r. 8 zostało w całości skreślonych, nowelizacjami z lat 1997 oraz 2012. 

Ustawa nowelizująca wprowadza do tekstu ustawy zmienianej 43 nowe artykuły, 

zawarte na 36 stronach teksu oraz nadaje jej nowy tytuł określający odmienny od 

dotychczasowego przedmiot regulacji – obecnie uchwalona ustawa będzie ustawą 

o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 
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Zasada poprawnej (przyzwoitej) legislacji wywodzona z art. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na ustawodawcę obowiązek stanowienia norm 

nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej, ze względu na obowiązywanie zasady 

zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa co winno się przejawiać 

najwyższą starannością w zakresie trybu i formy stanowienia prawa. 

Zasada przestrzegania techniki prawodawczej stanowi, że przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego powinny odpowiadać powszechnie uznawanym regułom postępowania 

legislacyjnego, zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 

2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. 

Ustawodawca nie powinien odstępować od zawartych tam reguł bez istotnych 

powodów. Uzasadnienie niniejszej ustawy, powodów takich nie ujawnia. 

Wymaga zatem rozważenia, czy przedłożony akt prawny obarczony wyżej wskazaną 

wadą techniczno-legislacyjną ab ovo, jest obarczony wadą na tyle istotną, by uznać go za akt 

niekonstytucyjny. 

 

2) przepis art. 1 pkt 1 nowelizuje brzmienie tytułu ustawy. Zgodnie z przepisem § 16 

pkt 3 Zasad techniki prawodawczej, w tytule ustawy obok oznaczenia rodzaju aktu oraz daty 

ustawy zawiera się ogólne określenie przedmiotu ustawy. 

Oczywiste jest, że zmiana w zakresie tytułu nie może odnosić się do rodzaju aktu oraz 

jego daty. Warunkiem precyzji przepisu zmieniającego jest jednak odpowiednio dokładne 

polecenie nowelizacyjne. Zastosowanie polecenia nowelizacyjnego: „tytuł ustawy otrzymuje 

brzmienie:” może sugerować, iż zmiana odnosi się do wszystkich elementów tytułu, a nie 

wyłącznie trzeciego z nich. W związku z powyższym warto zastosować formułę polecenia 

nowelizacyjnego, która jednoznacznie wskazuje ten element tytułu, którego dotyczy zmiana. 

Należy zaproponować następującą poprawkę: 

– w art. 1 w pkt 1 polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:”; 

 

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 1b w pkt 7 wyrazy „działania zgodnego z przepisami prawa 

oraz zasadami etyki” zastępuje się wyrazami „zgodności z przepisami prawa działań”; 
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Celem zaproponowanej poprawki jest wskazanie, że sprawowany przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych nadzór będzie obejmował nie tylko „działania zgodne 

z przepisami prawa” co wnioskuje się expressis verbis z brzmienia przepisu ale i te, a może 

przede wszystkim te, które z prawem nie są zgodne. 

Ponadto proponuje się usunięcie z treści pkt 7 dotyczącego sprawowania nadzoru z 

perspektywy oceny zgodności działań funkcjonariuszy z etyką zawodową. Zabieg ten wynika 

z faktu uregulowania tej materii w kolejnym przepisie ustawy tj. w pkt 8. 

 

4) w art. 1 w pkt 5, w art. 9 w ust. 3 wyrazy „prokuratury lub sądu” zastępuje się 

wyrazami „prokuratora lub sądu”; 

Poprawka wynika z potrzeby ujednolicenia materii uchwalanych przepisów ustawy, 

które w zakresie występowania z wnioskiem o udzielenie wiadomości stanowiącej informację 

niejawną, wskazują właśnie na „prokuratora” jako podmiot uprawniony – wynika to z treści 

tego samego przepisu ust. 3, w jego dalszej części. 

 

5) w art. 1 w pkt 6, w art. 11n w ust. 1 wyrazy „art. 228 § 1 i 3–5” zastępuje się 

wyrazami „art. 228 § 1 i 3–6”; 

Propozycja uzupełnienia katalogu przestępstw, co do wykrycia których można stosować 

czynności operacyjno-rozpoznawcze, zawartego w zmienianym przepisie o art. 228 § 6 

Kodeksu karnego wynika z faktu jego podobieństwa do czynu wskazanego w art. 229 § 5, 

który jest w tym katalogu ujęty. W obu przypadkach chodzi o osoby, które dopuszczają się 

czynu zabronionego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub 

w organizacji międzynarodowej. Oczywiście do ustawodawcy należy zakreślenie zakresu 

przedmiotowego przepisu, jednak w tym przypadku, pominięcie czynu wskazanego 

w art. 228 § 6 zdaje się nie znajdować oczywistego uzasadnienia. 

6) w art. 1 w pkt 6, w art. 11n w ust. 11 wyrazy „ust. 1, 3, 4, 7 i 8” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1, 3, 7 i 8”; 

Umieszczenie odesłania do wniosku, o którym mowa w ust. 4 jest błędne, gdyż przepis 

ust. 4 reguluje kwestie związane z zmieszczeniem informacji o toczącym się postępowaniu 

wobec osoby objętej wnioskiem o zastosowanie kontroli operacyjnej, o którym mowa 



– 10 – 

 

w ust. 1 lub 3. Przepis ust. 4 nie stanowi odrębnej podstawy do występowania z wnioskiem 

o zarządzenie kontroli operacyjnej, stąd propozycja poprawki. 

 

7) w art. 4 w pkt 6 skreśla się lit. b; 

Obowiązujący przepis art. 7 ust. 4 ustawy o Policji jest identyczny z zaproponowanym 

w ustawie nowym jego brzmieniem. Uchwalony przepis jest zbędny. 

 

8) w art. 4 w pkt 9 należy usunąć zmianę zaproponowaną w lit. a, polegającą na dodaniu 

wyrazów „z zastrzeżeniem ust. 2a”. 

Z przepisu § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej dotyczącego systematyki aktu 

prawnego, w tym wzajemnej relacji pomiędzy przepisami ogólnymi i szczegółowymi, 

wynika, iż przepis formułujący wyjątki lub uściślenia zamieszcza się bezpośrednio po danym 

przepisie szczegółowym. 

Zasady techniki prawodawczej nie zalecają w takim przypadku stosowania formuły 

„z zastrzeżeniem”, a skoro sformułowanie takie nie niesie ze sobą wartości normatywnej 

i może budzić wątpliwości interpretacyjne, proponuje się je wyeliminować. 

Podobne uchybienie dotyczy przepisów art. 5 pkt 5, gdzie należy usunąć zmianę ujętą w lit. a; 

przepisu art. 5 pkt 20 lit. a oraz przepisu art. 5 pkt 28 lit a tiret drugie. 

 

9) w art. 4 w pkt 29 należy wprowadzić poprawkę o charakterze techniczno-

legislacyjnym, która uporządkuje odesłania wskazane w zmienianym przepisie. 

„29) w art. 52 w ust. 3 wyrazy „art. 48 ust. 4 oraz art. 49 i art. 50 ust. 1” zastępuje się 

wyrazami „art. 48-50”;”; 

 

10) przepis art. 4 pkt 32 dotyczący art. 110 ustawy o Policji, w brzmieniu uchwalonym 

przez Sejm, wprowadza do przepisu, który reguluje uprawnienia Komendanta Głównego 

Policji, uprawnienie do przyznawania nagrody rocznej Komendantowi BSWP przez ministra, 

gdy tymczasem uprawnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie 

przyznawania nagród rocznych regulowane są przepisem ust. 14. 
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W celu uniknięcia wymieszania kompetencji obu organów w tym zakresie, proponuje 

się porządkującą poprawkę, która nada zmienianemu przepisowi walor jasności. 

– w art. 4 pkt 32 otrzymuje brzmienie: 

„32) w art. 110 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne: 

1) Komendantowi Głównemu Policji; 

2) zastępcom Komendanta Głównego Policji; 

3) Komendantowi BSWP na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.”; 

 

11) w art. 5 w pkt 2, w art. 3c w ust. 1 wyrazy „przestępczości popełnianej” zastępuje 

się wyrazami „przestępstw popełnianych”; 

 

12) kolejna uwaga dotyczy wprowadzanego skrótu „Komendant BSWSG”, który 

w rzeczywistości powinien kreować skrót nazwy Biura. Tak jest bowiem stosowany 

w dalszych przepisach ustawy, w oderwaniu od osoby Komendanta i bez osobnego skrótu.  

– w art. 5 w pkt 2, w art. 3c: 

a) w ust. 1 wyrazy „BSWSG” zastępuje się wyrazami „Biuro Spraw Wewnętrznych 

Straży Granicznej” zwane dalej „BSWSG”„, 

b) w ust. 2 wyrazy „Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwany 

dalej „Komendantem BSWSG,”„ zastępuje się wyrazami „Komendant BSWSG”; 

 

13) zmiana analogiczna do wskazanej w poprawce nr 10 dotyczy przepisów art. 113a 

ust. 12 i 13 ustawy o Straży Granicznej, który w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, 

wprowadza do przepisu ust. 13, który reguluje uprawnienia Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, uprawnienie do przyznawania nagrody rocznej Komendantowi BSWP przez 

ministra. Tymczasem uprawnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie 

przyznawania nagród rocznych regulowane są przepisem ust. 12. 

– w art. 5 pkt 25 otrzymuje brzmienie: 
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„25) w art. 113a: 

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne: 

1) Komendantowi Głównemu i jego zastępcom; 

2) Komendantowi BSWSG na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.””, 

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, 

Komendant BSWSG, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia 

Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody roczne 

odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Komendy 

Głównej Straży Granicznej, BSWSG, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży 

Granicznej i ośrodku Straży Granicznej.”;”; 

 

14) w art. 6 ustawy, zmieniającym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych wprowadza się zmiany dotyczące opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu 

wynagrodzenia za udzielenie pomocy służbom państwowym, wypłacanym z funduszu 

operacyjnego. Ponieważ dochody te zostały zwolnione z podatku dochodowego najnowszą 

zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma wejść w życie w dniu 

1 stycznia 2018 r., przepis art. 6 należy usunąć z tekstu niniejszej ustawy. 

 

15) w art. 7 w pkt 4 skreśla się wyrazy „wyrazy „jednostki badawczo-rozwojowej” 

zastępuje się wyrazami „instytutu badawczego” oraz”; 

Poprawka usuwa powtórzenie tej samej zmiany, która zawarta jest we wcześniejszym 

przepisie art. 7 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 18 ust. 1. 

 

16) w art. 7 w pkt 7, w art. 37o w ust. 2 wyraz „przekazać” zastępuje się wyrazem 

„przenieść”; 

 

17) w art. 36 wyrazy „art. 7 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 5”; 
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Poprawka ma na celu wskazanie właściwego przepisu, na podstawie którego ustalane 

będą regulaminy organizacyjne, zgodnie z nowymi przepisami, które przyznają to prawo 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 

18) w art. 39 wyrazy „dotychczasowi policjanci oraz pracownicy Policji pełniący” 

zastępuje się wyrazami „policjanci oraz pracownicy Policji dotychczas pełniący”; 

 

19) w art. 40 wyrazy „art. 3a pkt 3” zastępuje się wyrazami „art. 3c ust. 10”; 

Poprawka ma na celu wskazanie właściwego przepisu na podstawie którego ustalany 

będzie regulamin organizacyjny zgodnie z nowymi przepisami, które przyznają to prawo 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych a nie jak dotychczas Komendantowi 

Głównemu Straży Granicznej. 

Wprowadzenie poprawki wydaje się być celowe nie tylko ze względu na fakt 

zastosowania błędnej numeracji odesłania lecz ze względu na wskazanie innego podmiotu 

jako uprawnionego do sporządzania nowego regulaminu organizacyjnego. 

 

20) w art. 43 wyrazy „dotychczasowi funkcjonariusze oraz pracownicy Straży 

Granicznej pełniący” zastępuje się wyrazami „funkcjonariusze oraz pracownicy Straży 

Granicznej dotychczas pełniący”. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


