Data publikacji: 03-12-2021

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 3 grudnia 2021 r.
Druk nr 590
__________________________________________________________________________________
MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt
przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 43. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r. ustawę

o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony
Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu
modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz
o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.
Jednocześnie pragnę poinformować, że ustawa ta została wniesiona przez Radę
Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych innych ustaw1)
Rozdział 1
Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025
Art. 1. 1. Ustanawia się „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, zwany
dalej „Programem”.
2. Wdrożenie Programu ma zapewnić dalszą modernizację Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej
„formacjami”, w celu stworzenia warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych
zadań poprzez unowocześnienie infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także
wzmocnienie
funkcjonariuszy

etatowe
oraz

i wzmocnienie
podwyższenie

motywacyjnego
wynagrodzeń

systemu

uposażeń

pracowników

jednostek

organizacyjnych formacji.
3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)).

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych, ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i
Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach
sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ustawę z dnia 7 czerwca
2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w
związku ze służbą.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535,
1733, 1927, 1981 i 2054.
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4. Podmioty, które realizują Program, w celu sfinansowania w poszczególnych
latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1–3, mogą zaciągać zobowiązania do
wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane
przedsięwzięcie po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, zwanego dalej „ministrem”, lub właściwego wojewody – w odniesieniu
do środków budżetu państwa, których są dysponentami.
Art. 2. Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:
1)

inwestycje budowlane;

2)

zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu:
a)

transportowego,

b)

uzbrojenia i techniki specjalnej,

c)

informatyki i łączności;

3)

zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;

4)

wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy;

5)

wzmocnienie motywacyjnego systemu

uposażeń funkcjonariuszy poprzez

podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy

oraz

zróżnicowanie

struktury

i

wielkości

uposażeń

funkcjonariuszy;
6)

podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji.
Art. 3. Program realizują Komendanci Główni Policji, Straży Granicznej i

Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich
nadzorowane lub kontrolowane oraz Komendant Służby Ochrony Państwa.
Art. 4. 1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 10 030 757
tys. zł, z tego w:
1)

2022 r. – 1 838 552 tys. zł;

2)

2023 r. – 2 289 436 tys. zł;

3)

2024 r. – 3 261 412 tys. zł;

4)

2025 r. – 2 641 357 tys. zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia jest

określony w załącznikach nr 1–3 do ustawy.
3. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, jest
określony w załączniku nr 4 do ustawy.
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Art. 5. 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister.
2.

Minister

dokonuje

oceny

realizacji

przedsięwzięć

oraz

wielkości

wydatkowanych środków przez poszczególne formacje.
3. W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane przez ministra, w ramach
limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w
załącznikach nr 1–3 do ustawy z uwzględnieniem przepisów art. 171 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Minister niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów
publicznych o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3.
5. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1–3 do ustawy w zakresie
wydatków poszczególnych wojewodów wymagają również zgody ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.
6. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać
wydatków

na

przedsięwzięcia

„Wzmocnienie

formacji

o

dodatkowe

etaty

funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”
oraz „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji”.
Art. 6. Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do
dnia 30 kwietnia danego roku informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do
dnia 31 maja 2026 r. – informację końcową o realizacji Programu.
Rozdział 2
Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025
Art. 7. 1. Ustanawia się „Program modernizacji Służby Więziennej w latach
2022–2025”, zwany dalej „Programem modernizacji SW”.
2. Wdrożenie Programu modernizacji SW ma na celu dalszą poprawę warunków
realizacji ustawowych zadań przez Służbę Więzienną oraz dalsze podnoszenie
sprawności i skuteczności jej działania w celu utrzymania właściwego poziomu
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrony obywateli przed sprawcami
przestępstw.
3. Program modernizacji SW nie jest programem wieloletnim w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Podmioty, które realizują Program modernizacji SW, w celu sfinansowania w
poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 9 pkt 1–5 oraz pkt 11, mogą
zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w
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Programie modernizacji SW na dane przedsięwzięcie po uprzednim uzyskaniu zgody
Ministra Sprawiedliwości.
Art. 8. 1. Program modernizacji SW jest realizowany przez Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej, a w zakresie, o którym mowa w art. 9 pkt 11, przez
Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
2. Programem modernizacji SW są objęte jednostki organizacyjne Służby
Więziennej.
Art. 9. Zakres Programu modernizacji SW obejmuje realizację następujących
przedsięwzięć:
1)

poprawa bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych;

2)

zakup i zwiększenie liczby użytkowanych pojazdów specjalnych, autobusów do
przewozu grupowego i pojazdów przeznaczonych dla Zespołów Terenowych
Dozoru Elektronicznego;

3)

poprawa

efektywności

energetycznej

jednostek

organizacyjnych

Służby

Więziennej;
4)

pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i
poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

5)

modernizacja systemów informatycznych, łączności i monitoringu wizyjnego;

6)

zmiana systemu zatrudnienia kadry medycznej w podmiotach leczniczych dla osób
pozbawionych wolności;

7)

poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej
i pracowników cywilnych Służby Więziennej „Funkcjonariusz PRO”;

8)

wzmocnienie

systemu

motywacyjnego

uposażeń

funkcjonariuszy

Służby

Więziennej przez podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej;
9)

wzrost

konkurencyjności

wynagrodzeń

pracowników

cywilnych

Służby

Więziennej;
10) wzmocnienie etatowe jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;
11) poprawa infrastruktury Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
Art. 10. 1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu modernizacji SW
wyniesie 1 865 130 tys. zł, z tego w:
1)

w 2022 r. – 192 978 tys. zł;

2)

w 2023 r. – 576 492 tys. zł;
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3)

w 2024 r. – 672 045 tys. zł;

4)

w 2025 r. – 423 615 tys. zł.
2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w dotacji celowej

wynoszą odpowiednio:
1)

w 2022 r. – 0 zł;

2)

w 2023 r. – 3 000 tys. zł;

3)

w 2024 r. – 12 000 tys. zł;

4)

w 2025 r. – 12 144 tys. zł.
3. W ramach kwot określonych w ust. 2, finansowane będzie przedsięwzięcie, o

którym mowa w art. 9 pkt 11.
4. Szczegółowy

podział

kwot

przeznaczonych

na

realizację

Programu

modernizacji SW na poszczególne przedsięwzięcia w Służbie Więziennej jest określony
w załączniku nr 5 do ustawy.
5. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Służby Więziennej, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego
systemu uposażeń, jest określony w załączniku nr 6 do ustawy.
Art. 11. 1. Nadzór nad realizacją Programu modernizacji SW sprawuje Minister
Sprawiedliwości.
2. Minister Sprawiedliwości dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz
wielkości środków wydatkowanych na realizację Programu modernizacji SW.
3. W trakcie realizacji Programu modernizacji SW mogą być dokonywane przez
Ministra Sprawiedliwości, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach,
zmiany podziału kwot określonych w załączniku nr 5 do ustawy, z uwzględnieniem
przepisów art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Minister Sprawiedliwości niezwłocznie informuje ministra właściwego do
spraw finansów publicznych o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3.
5. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać
wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 9 pkt 8–10.
Art. 12. Minister

Sprawiedliwości

przedstawia

Sejmowi

Rzeczypospolitej

Polskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu
modernizacji SW za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2026 r. – informację końcową o
realizacji Programu modernizacji SW.

6
Rozdział 3
Zmiany w przepisach
Art. 13. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

2)

w art. 4:
a)

w ust. 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3,

b)

uchyla się ust. 3b;

po art. 5d dodaje się art. 5e w brzmieniu:
„Art. 5e. 1. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej
„CLKP”, jest jednostką organizacyjną Policji właściwą w zakresie kryminalistyki
oraz technik kryminalistycznych stosowanych w procesie rozpoznawania,
zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców
przestępstw.
2. CLKP realizuje również zadania:
1)

w zakresie weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została
pozbawiona cech użytkowych, oraz oznakowania strzeleckiej broni palnej
pozbawionej cech użytkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019
r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz
z 2021 r. poz. 1329);

2)

Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego nad
funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich
Policji oraz Komendy Stołecznej Policji w odniesieniu do szkolenia i
potwierdzania

kompetencji

personelu

badawczego

oraz

określania

standardów pracy stosowanych w tych laboratoriach.
3. CLKP jest podmiotem określonym w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i prowadzi badania
naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy, i prace rozwojowe, o których
mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
4. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwany
dalej „Dyrektorem CLKP”, jest organem Policji podległym Komendantowi
Głównemu Policji, kieruje CLKP i jest przełożonym policjantów CLKP.
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5. Siedzibą Dyrektora CLKP jest miasto stołeczne Warszawa.
6. Dyrektora CLKP powołuje spośród oficerów Policji i odwołuje minister
właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji.
7. Zastępców Dyrektora CLKP powołuje spośród oficerów Policji i odwołuje
Komendant Główny Policji na wniosek Dyrektora CLKP.
8. W razie zwolnienia stanowiska Dyrektora CLKP Komendant Główny
Policji do czasu powołania nowego dyrektora powierza pełnienie obowiązków
Dyrektora CLKP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców
lub wyznaczonemu oficerowi spośród policjantów CLKP.
9. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Dyrektor CLKP współdziała
z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i
instytucjami, w tym innych państw.
10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może, na wniosek
Komendanta Głównego Policji, zobowiązać Dyrektora CLKP do zrealizowania
dodatkowych czynności, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub jeżeli celem jest wykonanie zadań
wynikających z obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań
międzynarodowych,

uwzględniając

kwalifikacje

policjantów

CLKP

i

pracowników zatrudnionych w CLKP oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt
laboratoryjny.”;
3)

w art. 6da po wyrazach „zastępcy Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy
„Dyrektora CLKP, zastępcy Dyrektora CLKP,”;

4)

w art. 6e:
a)

w ust. 1 po wyrazach „zastępcy Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy
„Dyrektora CLKP, zastępcy Dyrektora CLKP,”,

b)

w ust. 3 po wyrazach „Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy „Dyrektora
CLKP,”;

5)

w art. 6i w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dowódców
jednostek organizacyjnych i ich zastępców, Dyrektora CLKP i jego
zastępców, dyrektorów i ich zastępców oraz naczelników,”;

6)

w art. 7 w ust. 1:
a)

uchyla się pkt 4b,

b)

w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
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„14) organizację i zakres działania CLKP oraz zasady współdziałania z
innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.”;
7)

w art. 13 uchyla się ust. 1a;

8)

w

art.

20

w

ust.

1f

wyrazy

„dyrektor

Centralnego

Laboratorium

Kryminalistycznego Policji,” zastępuje się wyrazami „Dyrektor CLKP,”;
9)

w art. 21na wyrazy „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji”
zastępuje się wyrazem „CLKP”;

10) w art. 25:
a)

w ust. 8 i 9 wyrazy „BSWP albo CBZC” zastępuje się wyrazami
„BSWP, CBZC albo CLKP”,

b)

w ust. 17 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Dyrektor CLKP – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 5,
13 oraz 14, ubiegających się o przyjęcie do służby w CLKP;”,

c)

w ust. 18 po wyrazach „Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy „Dyrektora
CLKP,”,

d)

w ust. 19:
–

we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Komendant CBZC,”
dodaje się wyrazy „Dyrektor CLKP,”,

–

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uzyskania negatywnego wyniku badania psychofizjologicznego –
w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w
CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP;”,

e)

w ust. 21:
–

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zakres i sposób przeprowadzania badania psychologicznego
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na określone stanowisko
do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo CLKP,”,

–

w części wspólnej wyrazy „w art. 5a, art. 5b i art. 5d” zastępuje się
wyrazami „w art. 5a, art. 5b, art. 5d i art. 5e”;

11) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz
zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji,
Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP,
komendanci wojewódzcy albo Komendant Stołeczny Policji i komendanci
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powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.”;
12) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. 1. Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest
uzależnione

od

posiadanego

przez

policjanta

wykształcenia,

uzyskania

określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji.
2. Ustala się następujące kwalifikacje zawodowe:
1)

podstawowe;

2)

podoficerskie;

3)

aspiranckie;

4)

oficerskie.
3. Policjant może być mianowany albo powołany na wyższe stanowisko

służbowe, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)

posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na
tym stanowisku;

2)

posiada pozytywną opinię służbową;

3)

w przypadku poddania go procedurze, o której mowa w art. 35a ust. 1,
uzyskał pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach tej
procedury.
4. Na wyższe stanowisko służbowe nie może być mianowany ani powołany

policjant:
1)

który podczas ostatniego opiniowania służbowego otrzymał jedną z opinii
służbowych, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1
pkt 2 albo ust. 2 pkt 1 – przez okres jednego roku od dnia wydania
ostatecznej opinii;

2)

przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne w sprawie o przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne – do czasu prawomocnego zakończenia tego
postępowania;

3)

ukarany karą dyscyplinarną – do czasu jej zatarcia;

4)

skazany wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne
zostało warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
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5. Policjant, który ukończył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studia
pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, w terminie
miesiąca od dnia ukończenia tych studiów jest mianowany na stanowisko
służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów
młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Przepis ust. 4
stosuje się.
6. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie wlicza się okresu
zawieszenia w czynnościach służbowych oraz okresu tymczasowego aresztowania,
jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w prawomocnie
zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą dyscyplinarną
albo odstąpiono od jego ukarania, a także okresu urlopu wychowawczego oraz
urlopu bezpłatnego.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji,
Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP
może wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w
służbie

przygotowawczej,

przed

uzyskaniem

przez

niego

kwalifikacji

zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu
wymagań w zakresie wykształcenia. Kwalifikacje zawodowe policjant jest
obowiązany uzyskać przed mianowaniem na stałe.
8. Warunkiem uzyskania przez policjanta kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do mianowania go lub powołania go na stanowisko służbowe jest
ukończenie przez niego szkolenia zawodowego:
1)

podstawowego w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

2)

podoficerskiego w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

3)

aspiranckiego w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3,

4)

oficerskiego albo studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust.
2 pkt 4

– zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym.
9. Za równoznaczne ze spełnieniem warunków określonych w ust. 8:
1)

pkt 1 – uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na
kierunku nauka o Policji;
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2)

pkt 2 – uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie drugiego
roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o
Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym
mowa w ust. 8 pkt 2;

3)

pkt 3 – uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
trzeciego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na
kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu
szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 3;

4)

pkt 4 – uważa się zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym
mowa w ust. 8 pkt 4.
10. Policjanta można skierować na egzamin końcowy z zakresu

odpowiedniego szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 2–4, bez konieczności
odbywania tego szkolenia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)

ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje
zawodowe, o których mowa w ust. 2, lub pełni służbę na stanowisku
służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie
odpowiednio podoficerów, aspirantów i oficerów Policji;

2)

spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz nie zachodzą
okoliczności, o których mowa w ust. 4.
11. Warunkiem skierowania, o którym mowa w ust. 10, jest dla egzaminu

końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8:
1)

pkt 2 – otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego
podstawowego z wyróżnieniem;

2)

pkt 3 – posiadanie wykształcenia wyższego lub otrzymanie świadectwa
ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem, lub
świadectwa zdania egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z
wyróżnieniem;

3)

pkt 4 – posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra
lub innym równorzędnym tytułem.
12. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze

rozporządzenia, wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i
stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji
i innych stanowiskach służbowych, mając na uwadze zakres wykonywanych przez
nich zadań.”;
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13) po art. 34a dodaje się art. 34b–34k w brzmieniu:
„Art. 34b. Na szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8, policjanta kieruje
przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej Policji właściwej w
sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP,
komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
albo szkoły policyjnej.
Art. 34c. 1. Po przyjęciu do służby policjanta kieruje się na szkolenie
zawodowe podstawowe.
2. Policjanta przyjętego do służby ponownie przed upływem 3 lat od dnia
zwolnienia go ze służby w Policji, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskał kwalifikacje
zawodowe podstawowe, nie kieruje się na szkolenie zawodowe podstawowe.
3. Policjanta po służbie kandydackiej kieruje się na szkolenie zawodowe
podstawowe w zakresie niezbędnym do uzupełnienia wiedzy i umiejętności
zdobytych w związku z pełnieniem służby kandydackiej.
Art. 34d. 1. Na szkolenie zawodowe podoficerskie lub szkolenie zawodowe
aspiranckie policjanta można skierować, jeżeli spełnia łącznie następujące
warunki:
1)

ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje
zawodowe podoficerskie lub aspiranckie lub pełni służbę na stanowisku
służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie
odpowiednio podoficerów albo aspirantów Policji;

2)

posiada staż służby, wymagany do mianowania lub powołania na stanowisko
służbowe;

3)

posiada pozytywną opinię służbową.
2. Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do policjanta, o

którym mowa w art. 34 ust. 7.
Art. 34e. 1. Na szkolenie zawodowe oficerskie policjanta można skierować,
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)

posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym
równorzędnym tytułem;

2)

złożył pisemny raport w sprawie skierowania go na to szkolenie;

3)

ma zapewnione, bezpośrednio po ukończeniu szkolenia, stanowisko
służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe oficerskie lub
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pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny
stopień etatowy w korpusie oficerów Policji;
4)

posiada staż służby wymagany do mianowania lub powołania na stanowisko
służbowe;

5)

posiada pozytywną opinię służbową.
2. Warunku wymienionego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do policjanta, o

którym mowa w art. 34 ust. 7 i art. 56 ust. 1.
Art. 34f. 1. Policjanta usuwa się ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust.
8, jeżeli:
1)

złożył pisemny raport o zwolnienie go ze szkolenia;

2)

zgłosił na piśmie wystąpienie ze służby w Policji;

3)

przełożony wystąpił o jego usunięcie ze szkolenia;

4)

przełożony zawiesił go w czynnościach służbowych;

5)

w szkoleniu nastąpiła przerwa spowodowana jego długotrwałą chorobą lub
szczególnymi przyczynami losowymi;

6)

bez usprawiedliwienia przerwał udział w szkoleniu;

7)

bez usprawiedliwienia nie przystąpił w wyznaczonym terminie do zaliczeń
lub egzaminów przewidzianych programem szkolenia lub do egzaminu
końcowego;

8)

nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu przewidzianego w programie
szkolenia;

9)

popełnił czyn o znamionach wykroczenia albo przewinienia dyscyplinarnego,
jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego udział w
szkoleniu;

10) popełnił czyn o znamionach przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia
publicznego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste;
11) z innych ważnych przyczyn nie jest możliwy jego udział w szkoleniu.
2. Policjanta skreśla się ze szkolenia w przypadku jego śmierci.
Art. 34g. 1. Policjant usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8,
może dokończyć przerwane szkolenie, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia
zwolnienia ustanie przyczyna, z powodu której został zwolniony ze szkolenia.
2. Policjanta usuniętego ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 2–
4, można ponownie skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12
miesięcy od dnia jego usunięcia.
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3. Do policjanta przywróconego do służby nie stosuje się terminu, o którym
mowa w ust 2.
Art. 34h. 1. Policjant może zostać skierowany na doskonalenie zawodowe w
celu pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych przy
wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskania przez
niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich.
2. Doskonalenie zawodowe policjantów organizowane jest jako doskonalenie
zawodowe:
1)

centralne – przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkoły policyjne lub
ośrodki szkolenia;

2)

lokalne – przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne
tych jednostek;

3)

zewnętrzne – przez podmioty pozapolicyjne.
Art. 34i. W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych wymagających

ochrony bezpieczeństwa policjantów, w tym w przypadku wystąpienia stanu
zagrożenia epidemicznego, epidemii lub klęski żywiołowej, Komendant Główny
Policji, na czas wynikający z określonej potrzeby, może wprowadzić organizację
szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8, oraz organizację doskonalenia
zawodowego, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 i 2, w systemie
skoszarowanym.
Art. 34j. 1. Policjant, który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust.
8, otrzymuje:
1)

świadectwo ukończenia szkolenia lub świadectwo ukończenia szkolenia
z wyróżnieniem,

2)

świadectwo

zdania egzaminu lub

świadectwo zdania egzaminu

z

wyróżnieniem.
2. Policjant, który ukończył doskonalenie zawodowe, o którym mowa w art.
34h ust. 2 pkt 1 lub 2, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego.
Art. 34k. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)

formy, tryb, organizację i sposób odbywania szkoleń, o których mowa w art.
34 ust. 8,

2)

zakres, tryb i terminy składania egzaminów końcowych ze szkoleń, o których
mowa w art. 34 ust. 8,
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3)

jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek
właściwe do przeprowadzania egzaminów końcowych ze szkoleń, o których
mowa w art. 34 ust. 8,

4)

formy, organizację i sposób odbywania doskonalenia zawodowego,

5)

sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń, o których mowa w art.
34 ust. 8, oraz doskonalenia zawodowego,

6)

wzory

świadectwa

ukończenia

szkolenia

zawodowego,

świadectwa

ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania
egzaminu, świadectwa zdania egzaminu z wyróżnieniem oraz świadectwa
ukończenia kursu specjalistycznego
– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do
realizacji zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji
szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8, i doskonalenia zawodowego oraz
przebiegu egzaminów końcowych.”;
14) w art. 35a:
a)

po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu:
„3f. W stosunku do policjantów CLKP lub ubiegających się o podjęcie
służby w CLKP test i badania zarządza Dyrektor CLKP.”,

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb i warunki określania predyspozycji fizycznych i
psychicznych do służby na określonych stanowiskach lub w określonych
komórkach

organizacyjnych

Policji

oraz

przeprowadzania

badań

psychofizjologicznych, uwzględniając wykaz komórek organizacyjnych
uprawnionych do przeprowadzania testu lub badań, o których mowa w ust. 1,
wykaz komórek organizacyjnych Policji i stanowisk służbowych, dla których
test lub badania mogą być przeprowadzane, oraz zakres i ramową metodykę
badań, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu wyłonienia
osób posiadających predyspozycje do pełnienia służby na określonych
stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych Policji.”;
15) w art. 36:
a)

w ust. 2:
–

w zdaniu pierwszym po wyrazach „Komendant CBZC w odniesieniu do
policjanta CBZC w ramach tej jednostki organizacyjnej,” dodaje się
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wyrazy „Dyrektor CLKP w odniesieniu do policjanta CLKP w ramach tej
jednostki organizacyjnej,”,
–

w zdaniu drugim wyrazy „oraz między CBZC a innymi jednostkami
organizacyjnymi Policji” zastępuje się wyrazami „, CBZC a innymi
jednostkami organizacyjnymi Policji oraz między CLKP a innymi
jednostkami organizacyjnymi Policji” oraz wyrazy „a w przypadku
przeniesienia do CBZC – Komendant CBZC” zastępuje się wyrazami „w
przypadku przeniesienia do CBZC – Komendant CBZC, a w przypadku
przeniesienia do CLKP – Dyrektor CLKP”,

b)

w ust. 3 wyrazy „albo Komendant CBZC” zastępuje się wyrazami „,
Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP”;

16) w art. 39a w ust. 1:
a)

w pkt 2:
–

po lit. aa dodaje się lit. ab w brzmieniu:
„ab) Dyrektora CLKP i jego zastępcy,”,

–
b)

uchyla się lit. f,

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Dyrektor CLKP – w stosunku do policjanta pełniącego służbę na
stanowisku służbowym w CLKP;”;

17) w art. 39c w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „Komendant CBZC,” dodaje się wyrazy
„Dyrektor CLKP,”;
18) w art. 41 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w
brzmieniu:
„8) usunięcia ze szkolenia zawodowego podstawowego.”;
19) w art. 44 w ust. 1 wyrazy „w art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „w art.
41 ust. 1 pkt 3, 4 albo 8”;
20) w art. 45 w ust. 1 wyrazy „albo Komendant CBZC” zastępuje się wyrazami
„, Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP”;
21) w

art.

46b

w

ust.

3

wyrazy

„dyrektor

Centralnego

Laboratorium

Kryminalistycznego Policji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor CLKP”;
22) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie
wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu,
Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej
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Straży

Pożarnej,

Urzędu

Ochrony

Państwa,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej odpowiadają poszczególnym
stopniom policyjnym, mając na względzie zapewnienie równorzędności tych
stopni w poszczególnych korpusach.”;
23) w art. 48:
a)

w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Na stopnie policyjne w korpusach szeregowych i podoficerów Policji
mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na stopnie policyjne w korpusie aspirantów Policji, a także na
stopnie komisarza i nadkomisarza Policji mianuje przełożony, o którym
mowa w art. 32 ust. 1, z wyjątkiem komendanta powiatowego (miejskiego,
rejonowego) Policji.”,

c)

dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. Mianowanie policjanta na stopień policyjny następuje na wniosek
bezpośredniego przełożonego składany do przełożonego właściwego do
mianowania na stopień policyjny za pośrednictwem komórki organizacyjnej
Policji właściwej w sprawach osobowych.
5. W przypadku powzięcia wiarygodnych, należycie uzasadnionych
informacji podważających opinię, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub
ujawnienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 34 ust.
4, składający wniosek o mianowanie niezwłocznie informuje o tym
przełożonego właściwego do mianowania na stopień policyjny objęty tym
wnioskiem.
6. Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt
mianowania.”;

24) art. 49 i art. 50 otrzymują brzmienie:
„Art. 49. 1. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji
może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1,
uzyskał kwalifikacje zawodowe podoficerskie i został mianowany albo powołany
na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w
korpusach podoficerów, aspirantów lub oficerów Policji.
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2. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie aspirantów Policji może być
mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał
kwalifikacje zawodowe aspiranckie i został mianowany albo powołany na
stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w
korpusach aspirantów lub oficerów Policji.
Art. 50. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych
Policji może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25
ust. 1, uzyskał kwalifikacje zawodowe oficerskie i został mianowany albo
powołany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień
etatowy w korpusie oficerów Policji.”;
25) art. 56 i art. 57 otrzymują brzmienie:
„Art. 56. 1. Osobę przyjmowaną do służby w Policji i posiadającą stopień
wojskowy, stopień Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony
Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej,
Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej mianuje się na odpowiedni
stopień policyjny.
2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, jest uzależnione od uzyskania
kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 1.
3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień odpowiadający
stopniowi podkomisarza Policji na pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant
Główny Policji.
4. Funkcjonariusza przenoszonego do służby w Policji na podstawie art. 25a
ust. 1, posiadającego stopień Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby
Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służby

Wywiadu

Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mianuje się na odpowiedni
stopień policyjny.
Art. 57. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, terminy mianowania policjantów na stopnie policyjne, wzory
wniosku o mianowanie na stopień policyjny i aktu mianowania na stopień
policyjny, a także tryb ich sporządzania oraz przełożonych właściwych w tych
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sprawach, mając na uwadze konieczność zachowania właściwego trybu
mianowania policjantów na stopnie policyjne i jego dokumentowania.”;
26) w art. 61a:
a)

w ust. 1 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w przepisach dotyczących
szczegółowych

warunków

odbywania

szkoleń

zawodowych

oraz

doskonalenia zawodowego w Policji”,
b)

dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:
„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze

rozporządzenia, zakres testu sprawności fizycznej policjantów oraz okoliczności
uzasadniające zwolnienie policjanta z tego testu, a także przełożonych właściwych
w tych sprawach, mając na uwadze konieczność utrzymania sprawności fizycznej
zapewniającej wykonywanie przez policjanta zadań służbowych oraz charakter
wykonywanych zadań.
4. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe
warunki organizacji, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej
policjantów oraz szczegółowy sposób oceniania testu, z uwzględnieniem
charakteru wykonywanych zadań, oraz sposób dokumentowania testu, mając na
uwadze

konieczność

utrzymania

sprawności

fizycznej

zapewniającej

wykonywanie przez policjanta zadań służbowych.
5. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje zajęć z
zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w
jednostkach organizacyjnych Policji oraz zadania jednostek w tym zakresie, mając
na względzie charakter wykonywanych zadań oraz właściwe przygotowanie
policjantów do testu sprawności fizycznej policjantów.”;
27) po art. 61a dodaje się art. 61b w brzmieniu:
„Art. 61b. 1. Policjant jest obowiązany utrzymywać wymagany poziom
umiejętności posługiwania się bronią palną, zapewniający wykonywanie przez
niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu
zawodowym.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, ogólny zakres wyszkolenia strzeleckiego policjanta oraz
przypadki, w których zwalnia się policjanta ze strzelań i sprawdzianów
strzeleckich, mając na uwadze konieczność zapewnienia wymaganego poziomu
umiejętności posługiwania się bronią palną oraz charakter wykonywanych zadań.
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3. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe
warunki organizacji i tryb przeprowadzania wyszkolenia strzeleckiego policjantów
oraz terminy oceniania poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną oraz
dokumentowanie przebiegu strzelań i sprawdzianów strzeleckich, mając na
względzie charakter wykonywanych zadań w Policji oraz właściwe przygotowanie
policjantów do posługiwania się bronią palną.”;
28) w art. 71a:
a)

w ust. 1 po wyrazach „Komendant CBZC,” dodaje się wyrazy „Dyrektor
CLKP,” oraz skreśla się wyrazy „dyrektor instytutu badawczego,”,

b)

w ust. 9 po wyrazach „Komendant CBZC,” dodaje się wyrazy „Dyrektor
CLKP,” oraz skreśla się wyrazy „dyrektor instytutu badawczego,”;

29) w art. 71c w ust. 4 wyrazy „art. 34 ust. 3 pkt 1,” zastępuje się wyrazami „art. 34
ust. 8 pkt 1,”;
30) w art. 110 w ust. 15 po wyrazach „Komendantowi CBZC,” dodaje się wyrazy
„Dyrektorowi CLKP,”;
31) w art. 120a w ust. 6 po wyrazach „Komendantowi CBZC,” dodaje się wyrazy
„Dyrektorowi CLKP,”;
32) w art. 133 w ust. 8 w pkt 3 po wyrazach „Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy
„Dyrektora CLKP,” oraz skreśla się wyrazy „dowódcy BOA,”;
33) w art. 145j:
a)

w ust. 2 w pkt 2 i 3, w ust. 3 w pkt 2 i 3 i w ust. 4 w pkt 2 i 3 wyrazy „z dnia
16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej” zastępuje się wyrazami „z dnia 16
września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich

Unii

Europejskiej,

państw

trzecich,

agencjami

Unii

Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi”,
b)

w ust. 6 wyrazy „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji”
zastępuje się wyrazem „CLKP”;

34) w art. 145k w ust. 2 wyrazy „z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z
organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej” zastępuje się
wyrazami „z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii
Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi”.
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Art. 14. 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 5ba dodaje się pkt 5bb
w brzmieniu:
„5bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,”.
Art. 15. W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 15 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Emeryturę podwyższa się o 1% podstawy wymiaru z tytułu przyznania
Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.”;

2)

w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń
pieniężnych, o których mowa w art. 25, obliczona z uwzględnieniem
podwyższenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3b, nie może przekroczyć 76%
podstawy wymiaru emerytury. W przypadku zwiększenia emerytury, o którym
mowa w art. 15 ust. 4, kwota emerytury, obliczona z uwzględnieniem
podwyższenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3b, nie może przekroczyć 81%
podstawy wymiaru emerytury.”;

3)

w art. 18e po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Emeryturę podwyższa się o 1% podstawy jej wymiaru z tytułu
przyznania Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.”;

4)

w art. 18g po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń
pieniężnych, o których mowa w art. 25, obliczona z uwzględnieniem
podwyższenia, o którym mowa w art. 18e ust. 2a, nie może przekroczyć 76%
podstawy jej wymiaru.”;

5)

w art. 24 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w razie nieuwzględnienia w wysłudze emerytalnej zmarłego emeryta
podwyższenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3b lub w art. 18e ust. 2a,
podwyższenie to uwzględnia się, na wniosek osoby uprawnionej do renty
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rodzinnej, w wysłudze emerytalnej zmarłego, na zasadach określonych w art.
15 ust. 3b lub w art. 18e ust. 2a;”;
6)

w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura
stanowi co najmniej 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia
z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób
pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku
pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze
szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których
przysługują świadczenia odszkodowawcze.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 2073) w art. 11a w ust. 3 w pkt 2 w lit. a po wyrazach „dowódców
jednostek organizacyjnych i ich zastępców,” dodaje się wyrazy „Dyrektora CLKP i jego
zastępców,”.
Art. 17. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla
Policji (Dz. U. poz. 726) wprowadza się następujące zmiany:
1)

ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:
„o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza
Policji Andrzeja Struja”;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustanawia się:

3)

1)

Medal za Zasługi dla Policji;

2)

Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.”;

po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. Medal za Zasługi dla Policji przyznaje się za wybitne zasługi w
dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również
za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.”;

4)

w art. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Medal za Zasługi dla Policji może być nadany: ”;

5)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja przyznaje się
policjantowi za podjęcie:
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1)

poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
z narażeniem własnego życia lub zdrowia;

2)

w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym
narażeniem własnego życia lub zdrowia.”;

6)

art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Medal, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lub 2, może być nadany
pośmiertnie.”;

7)

w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „Medal” dodaje się wyrazy „,
o którym mowa w art. 1 pkt 1,”;

8)

w art. 5 po użytym w różnym przypadku wyrazie „Medal” dodaje się wyrazy „, o
którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,”;

9)

w art. 6 po użytym w różnym przypadku wyrazie „Medal” dodaje się wyrazy „, o
którym mowa w art. 1 pkt 1,”;

10) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Medal, o którym mowa w art. 1 pkt 2, może być nadany tej samej
osobie tylko raz.”;
11) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Odznaką Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 1, jest wieniec
dębowy o średnicy 37 mm, wewnątrz którego znajduje się ośmioramienna gwiazda
policyjna. Na gwieździe są umieszczone dwa skrzyżowane miecze z klingami
koloru biało-czerwonego. W środku znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem jest umieszczona rozwinięta, granatowa
wstęga z napisem „POLICJA”. Wieniec dębowy oraz odwrotna strona Medalu, o
którym mowa w art. 1 pkt 1, w zależności od jego stopnia, są złocone, srebrzone
albo patynowane na brązowo. Na odwrotnej stronie Medalu, o którym mowa w art.
1 pkt 1, jest umieszczony tłoczony napis „MEDAL ZA ZASŁUGI DLA
POLICJI”. Nad napisem oraz pod nim znajduje się liść dębu.
2. Odznaka Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 1, jest zawieszona na
wstążce długości 70 mm i szerokości 40 mm, z symetrycznymi względem środka
pionowymi paskami koloru: granatowego – szerokości 2 mm, białego – szerokości
5 mm oraz granatowego – szerokości 5 mm. Przez środek wstążki przebiega
czerwony pasek szerokości 15 mm.
3. Wzór graficzny odznak Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 1, wraz ze
wstążką i baretkami jest określony w załączniku nr 1 do ustawy.”;
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12) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Odznaka Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 2, ma kształt koła
o średnicy 35 mm wykonanego w metalu w kolorze srebrnym, z profilowanym
uszkiem i kółkiem do zawieszenia, ozdobionym obustronnie półwieńcem z liści
dębowych i wawrzynowych. Na awersie Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 2,
na fakturowanej powierzchni, widnieje wypukły zarys gwiazdy policyjnej,
zanikający z prawej ku dolnej krawędzi. Na gwieździe jest umieszczony
trzywierszowy, wypukły, majuskułowy napis: „…NAWET Z NARAŻENIEM
ŻYCIA”, będący fragmentem roty policyjnego ślubowania. Na rewersie Medalu, o
którym mowa w art. 1 pkt 2, podobnie fakturowanym, z prawej u dołu widnieje
wcięcie

symbolizujące

podkomisarza

Andrzeja

przecięcie
Struja,

–

a na

przedwcześnie
całości

zakończone

pięciowierszowy,

życie

wypukły,

zróżnicowany wysokością liter majuskułowy napis „PODKOMISARZ POLICJI
ANDRZEJ STRUJ 1968–2010”.
2. Odznaka Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 2, jest zawieszona na
wstążce z rypsu, ciemnogranatowej o szerokości 35 mm, z biegnącymi w odstępie
5 mm od siebie dwoma paskami w kolorze czerwieni burgundzkiej o szerokości
8 mm, obramowanymi prążkami błękitnymi o szerokości 1 mm.
3. Wzór graficzny odznak Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 2, wraz ze
wstążką jest określony w załączniku nr 2 do ustawy.”;
13) w art. 8:
a)

w ust. 1 po wyrazie „Medalu” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w art. 1
pkt 1 i 2,”,

b)

w ust. 2 po wyrazie „Medalu” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w art. 1
pkt 1,”;

14) w art. 9:
a)

w ust. 1 oraz w ust. 2 w pkt 6 po wyrazie „Medalu” dodaje się wyrazy „, o
którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,”,

b)

w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) numer i datę decyzji o nadaniu Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i
2, a w przypadku pozbawienia tego Medalu – także decyzji o
pozbawieniu.”;

15) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
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„Art. 9a. W przypadku zagubienia lub zniszczenia odznaki Medalu, o którym
mowa w art. 1 pkt 1 i 2, albo legitymacji, na wniosek osoby wyróżnionej, wydaje
się ich wtórniki.”;
16) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)

szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu, o którym
mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

2)

sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i
2, oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1,

3)

wzory odpowiednich dokumentów

– mając na względzie potrzebę sprawnego sporządzania dokumentacji oraz
terminowego prowadzenia postępowania, jak również uwzględniając uroczysty
charakter aktu wręczania Medalu.”;
17) załącznik do ustawy oznacza się jako Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia
podkomisarza Policji Andrzeja Struja i dodaje się załącznik nr 2 do ustawy w
brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy.
Art. 18. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1233) w art. 2 w ust. 1 po pkt 4ba dodaje się pkt 4bb w brzmieniu:
„4bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,”.
Art. 19. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z
2021 r. poz. 1064 i 1728) w art. 58:
1)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dodatek za wysługę lat;”;

2)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za
wysługę lat funkcjonariuszy, zwanej dalej „wysługą lat”, zalicza się:
1)

okresy służby w Służbie Więziennej;

2)

okresy służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym

Biurze

Antykorupcyjnym,

Straży

Granicznej,

Straży
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Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej;
3)

okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służbie Celnej i Służbie CelnoSkarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 723 i 2320);
4)

okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy
nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym
stanowisku;

5)

okresy ukończonych przez funkcjonariusza studiów wyższych, w wymiarze
nie dłuższym jednak od programowego czasu trwania jednolitych studiów
magisterskich albo programowego czasu trwania studiów pierwszego i
drugiego stopnia;

6)

inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do
okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub
wynikające ze stosunku służbowego.”;

3)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:
„2a. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie
przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie
przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa.
2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się do okresów służby i pracy, za które nie
przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie
przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa w przypadku gdy funkcjonariusz, także przed podjęciem
służby w Służbie Więziennej:
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1)

korzystał z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim
dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy;

2)

korzystał z urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za
granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby
albo

pracy

w

przedstawicielstwie

dyplomatycznym,

stałym

przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, misji
dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub instytucie polskim;
3)

prowadził indywidualne gospodarstwo rolne lub pracował w takim
gospodarstwie na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów
pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu
pracy.
2c. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za

wysługę lat nie podlegają zaliczeniu okresy zawieszenia w czynnościach
służbowych. Przepisu nie stosuje się w przypadku umorzenia postępowania
karnego,

chyba

prawomocnym

że

zostało

wyrokiem

ono

sądu

umorzone
lub

warunkowo,

uniewinnienia

w

uniewinnienia
postępowaniu

dyscyplinarnym.”;
4)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki i
tryb przyznawania dodatków do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym, w
szczególności wysokość tych dodatków, sposób ich obliczania, a w przypadku
dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jego minimalną wysokość nie niższą niż
5% uposażenia zasadniczego – po 2 latach służby, 10% uposażenia zasadniczego –
po 5 latach służby, 15% uposażenia zasadniczego – po 10 latach służby, 20%
uposażenia zasadniczego – po 15 latach służby, 25% uposażenia zasadniczego –
po 20 latach służby, 30% uposażenia zasadniczego – po 25 latach służby, 35%
uposażenia zasadniczego – po 30 latach służby oraz w przypadku dodatku
służbowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, także warunki jego obniżania,
uwzględniając zakres obowiązków służbowych i ich specyfikę.”.
Art. 20. 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 Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestępczości i jego zastępców,” dodaje się wyrazy „Dyrektora Centralnego
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Laboratorium Kryminalistycznego Policji i jego zastępców” oraz skreśla się
wyrazy „oraz dyrektora instytutu badawczego Policji i jego zastępców”;
2)

po pkt 6c dodaje się pkt 6d w brzmieniu:
„6d) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w stosunku
do

funkcjonariuszy

pełniących

służbę

w Centralnym

Laboratorium

Kryminalistycznym Policji oraz członków ich rodzin;”;
3)

skreśla się pkt 9.
Rozdział 4
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe
Art. 21. 1. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. przekształca się instytut badawczy –

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w jednostkę organizacyjną Policji –
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
2. Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów rozdziału
2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1383 oraz z 2021 r. poz. 1192).
3. Z dniem 1 kwietnia 2022 r.:
1)

mienie instytutu badawczego – Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji staje się mieniem jednostki organizacyjnej Policji – Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

2)

stroną porozumień oraz umów zawartych przez instytut badawczy – Centralne
Laboratorium Kryminalistyczne Policji staje się jednostka organizacyjna Policji –
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

3)

zobowiązania dyrektora instytutu badawczego – Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji, które nie zostały uregulowane do dnia 1 kwietnia
2022 r., stają się zobowiązaniami Dyrektora Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji.
Art. 22. 1. Komendant Główny Policji w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie

art. 21 ustali tymczasowy regulamin organizacyjny Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji.
2. Tymczasowy regulamin organizacyjny obowiązuje do dnia ustalenia regulaminu
w trybie określonym w art. 7 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 13, jednak nie dłużej niż
przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 21.
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Art. 23. 1. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie art. 21
w instytucie badawczym – Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji lub
w stosunku do policjantów oraz pracowników instytutu badawczego – Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji prowadzi się w jednostce organizacyjnej
Policji – Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, chyba że dalsze
prowadzenie tych spraw należy wyłącznie do Komendanta Głównego Policji lub
komendy, za pomocą 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 art.
21, w których dyrektor instytutu badawczego – Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji został decyzją sądu lub prokuratora zobowiązany lub
uprawniony do dokonania czynności, które przeszły do właściwości jednostki
organizacyjnej Policji – Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
zobowiązania te lub uprawnienia wykonuje Dyrektor Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji.
Art. 24. 1. Z dniem wejścia w życie art. 21 policjanci i pracownicy Policji
dotychczas pełniący służbę lub zatrudnieni w instytucie badawczym – Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji stają się z mocy prawa policjantami oraz
pracownikami

jednostki

organizacyjnej

Policji

–

Centralnego

Laboratorium

Kryminalistycznego Policji. Do pracowników jednostki organizacyjnej Policji –
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się odpowiednio art. 23 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z
2021 r. poz. 1162).
2. Pracownicy, którzy w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia instytutu
badawczego – Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji są zatrudnieni w
tym instytucie, z dniem wejścia w życie art. 21 mogą zostać zatrudnieni w jednostce
organizacyjnej Policji – Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji na
stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 18, jeżeli charakter
pracy wykonywanej w przekształconym instytucie badawczym – Centralnym
Laboratorium

Kryminalistycznym

Policji

wykonywanej na stanowisku urzędniczym.

jest

podobny do

charakteru

pracy
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Art. 25. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji realizuje
zadania

związane

z

przekształceniem

instytutu

badawczego

–

Centralnego

Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Art. 26. Ekspertyzy, opinie i inne dokumenty wydane przez instytut badawczy –
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zachowują ważność na okres, na jaki
zostały wydane.
Art. 27. Policjant mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem
1 stycznia 2023 r., który nie spełnia wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych do
zajmowania tego stanowiska, o których mowa w art. 34 ustawy zmienianej w art. 13 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowuje prawo do zajmowania tego stanowiska
oraz prawo do bycia mianowanym albo powołanym na równorzędne stanowisko
służbowe po dniu 31 grudnia 2022 r., jeżeli spełnia wymagania w zakresie
wykształcenia.
Art. 28. Policjant, który został przyjęty do służby po dniu 31 grudnia 2016 r.,
posiadający stopień Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu,
Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży
Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub
Służby Więziennej, po spełnieniu warunków określonych w ustawie zmienianej w art.
13 w brzmieniu dotychczasowym, jest mianowany na równorzędny stopień policyjny.
Art. 29. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 19 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą dodatek za wysługę lat wypłacany jest funkcjonariuszowi Służby Więziennej na
zasadach dotychczasowych.
Art. 30. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)

art. 25 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 21 ustawy
zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2)

art. 35a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy
zmienianej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
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3)

art. 10 ustawy zmienianej w art. 17 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ustawy zmienianej w
art. 17 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2023 r.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 58 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 19, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 19 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 31. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem
finansowym rozdziałów 1, 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi 19 440 500 tys. zł, z
tego w:
1)

2022 r. – 1 164 485 tys. zł;

2)

2023 r. – 2 289 436 tys. zł;

3)

2024 r. – 3 261 412 tys. zł;

4)

2025 r. – 2 641 357 tys. zł;

5)

2026 r. – 1 680 635 tys. zł;

6)

2027 r. – 1 680 635 tys. zł;

7)

2028 r. – 1 680 635 tys. zł;

8)

2029 r. – 1 680 635 tys. zł;

9)

2030 r. – 1 680 635 tys. zł;

10) 2031 r. – 1 680 635 tys. zł.
2. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem realizacji
Programu modernizacji SW wynosi 3 721 303 tys. zł, z tego:
1)

w 2022 r. – 192 978 tys. zł;

2)

w 2023 r. – 576 492 tys. zł;

3)

w 2024 r. – 672 045 tys. zł;

4)

w 2025 r. – 503 308 tys. zł;

5)

w 2026 r. – 296 080 tys. zł;

6)

w 2027 r. – 296 080 tys. zł;

7)

w 2028 r. – 296 080 tys. zł;

8)

w 2029 r. – 296 080 tys. zł;

9)

w 2030 r. – 296 080 tys. zł;

10) w 2031 r. – 296 080 tys. zł.
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3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Sprawiedliwości
monitorują wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 2, i dokonują
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. 4.
4. W przypadku zagrożenia przekroczeniem albo przekroczenia w danym roku
budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio minister
właściwy do spraw wewnętrznych albo Minister Sprawiedliwości wprowadza
mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa
będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
Art. 32. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:
1)

art. 13 pkt 1–5, pkt 6 lit. b, pkt 7–11, 14–17, 20, 21, 28 i 30–33, art. 14, art. 16, art.
18, art. 21–26 i art. 30, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.;

2)

art. 13 pkt 6 lit. a, pkt 12, 13, 18, 19, 22–27 i 29, art. 27 i art. 28, które wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
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Załącznik nr 1 do ustawy z
dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach
2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach
2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw
PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
POMIĘDZY FORMACJE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO
w tys. zł
Nazwa
Lp.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
Razem
formacji
1 224 030
1 519 192
2 064 463
1 621 609
6 429 294
1
Policja
Straż
243 342
311 486
498 330
386 498
1 439 656
2
Graniczna
Państwowa
333 237
412 307
622 868
579 474
1 947 886
3
Straż Pożarna
Służba
37 943
46 451
75 751
53 776
213 921
4
Ochrony
Państwa
1 838 552
2 289 436
3 261 412
2 641 357
10 030 757
Ogółem

Załącznik nr 2 do ustawy z
dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach
2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach
2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw
PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
w tys. zł
Rodzaj
Lp.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
Razem
przedsięwzięcia
Inwestycje
293 297
486 026
961 398
643 632
2 384 353
1
budowlane
Sprzęt
122 510
162 906
449 832
182 815
918 063
2
transportowy
Sprzęt uzbrojenia
93 175
58 011
59 805
27 260
238 251
3
i techniki
specjalnej
Sprzęt informatyki
164 005
183 010
225 735
62 265
635 015
4
i łączności
Wyposażenie
osobiste
41 677
42 931
49 000
55 134
188 742
5
i ochronne
funkcjonariuszy
Wzmocnienie
formacji o
178 841
341 721
500 811
655 420
1 676 793
6
dodatkowe etaty
funkcjonariuszy
Wzmocnienie
motywacyjnego
799 563
856 983
856 983
856 983
3 370 512
7
systemu uposażeń
funkcjonariuszy
Podwyższenie
wynagrodzeń
pracowników
145 484
157 848
157 848
157 848
619 028
8
jednostek
organizacyjnych
formacji
Ogółem

1 838 552

2 289 436

3 261 412

2 641 357

10 030
757

Załącznik nr 3 do ustawy z
dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach
2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach
2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA
W FORMACJACH OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
1. Policja
w tys. zł
Rodzaj
Lp.
2022 r.
2023 r.
2024 r.
2025 r.
Razem
przedsięwzięcia
148 480
252 520
421 520
237 480
1 060 000
1
Inwestycje budowlane
83 440
75 956
268 772
88 515
516 683
2
Sprzęt transportowy
Sprzęt uzbrojenia
77 740
46 380
52 700
16 000
192 820
3
i techniki specjalnej
Sprzęt informatyki
103 660
156 500
203 000
49 000
512 160
4
i łączności
Wyposażenie osobiste
9 677
12 640
22 000
13 000
57 317
5
i ochronne
funkcjonariuszy
Wzmocnienie formacji
148 009
273 385
394 660
515 803
1 331 857
6
o dodatkowe etaty
funkcjonariuszy
Wzmocnienie
motywacyjnego
534 625
573 350
573 350
573 350
2 254 675
7
systemu uposażeń
funkcjonariuszy
Podwyższenie
wynagrodzeń
128 461
128 461
128 461
503 782
8
pracowników jednostek 118 399
organizacyjnych
formacji
1 224 030
1 519 192
2 064 463 1 621 609 6 429 294
Ogółem

2

2. Straż Graniczna
Lp.
1
2
3
4
5

6

7

8

Rodzaj przedsięwzięcia
Inwestycje budowlane
Sprzęt transportowy
Sprzęt uzbrojenia
i techniki specjalnej
Sprzęt informatyki
i łączności
Wyposażenie osobiste
i ochronne
funkcjonariuszy
Wzmocnienie formacji
o dodatkowe etaty
funkcjonariuszy
Wzmocnienie
motywacyjnego
systemu uposażeń
funkcjonariuszy
Podwyższenie
wynagrodzeń
pracowników jednostek
organizacyjnych
formacji

Ogółem

2022 r.

2023 r.

2024 r.

2025 r.

w tys. zł
Razem

53 565

89 504

175 073

120 599

438 741

4000

43 600

136 400

55 000

239 000

13 875

10 191

5200

7225

36 491

54 700

21 300

19 700

7000

102 700

0

3591

0

20 409

24 000

17 397

36 054

54 711

69 019

177 181

83 033

89 048

89 048

89 048

350 177

18 198

18 198

18 198

71 366

311 486

498 330

386 498

1 439 656

16 772

243 342

3. Państwowa Straż Pożarna
Lp.
1
2
3
4
5

6

Rodzaj przedsięwzięcia
Inwestycje budowlane
Sprzęt transportowy
Sprzęt uzbrojenia
i techniki specjalnej
Sprzęt informatyki
i łączności
Wyposażenie osobiste
i ochronne
funkcjonariuszy
Wzmocnienie formacji
o dodatkowe etaty
funkcjonariuszy

2022 r.

2023 r.

2024 r.

2025 r.

w tys. zł
Razem

79 052

131 902

323 305

265 753

800 012

34 500

34 500

34 500

34 500

138 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

25 000

25 000

20 000

100 000

13 435

32 282

51 440

70 598

167 755

3

7

8

Wzmocnienie
motywacyjnego
systemu uposażeń
funkcjonariuszy
Podwyższenie
wynagrodzeń
pracowników jednostek
organizacyjnych
formacji

Ogółem

167 374

178 993

178 993

178 993

704 353

8876

9630

9630

9630

37 766

333 237

412 307

622 868

579 474

1 947 886

4. Służba Ochrony Państwa
Lp.
1
2
3
4

5

6

7

8

Ogółem

Rodzaj przedsięwzięcia
Inwestycje budowlane
Sprzęt transportowy
Sprzęt uzbrojenia
i techniki specjalnej
Sprzęt informatyki
i łączności (w tym
systemy)
Wyposażenie osobiste
i ochronne
funkcjonariuszy
Wzmocnienie formacji
o dodatkowe etaty
funkcjonariuszy
Wzmocnienie
motywacyjnego
systemu uposażeń
funkcjonariuszy
Podwyższenie
wynagrodzeń
pracowników jednostek
organizacyjnych
formacji

2022 r.

2023 r.

2024 r.

2025 r.

w tys. zł
Razem

12 200

12 100

41 500

19 800

85 600

570

8 850

10 160

4 800

24 380

1560

1440

1905

4035

8940

5645

5210

3035

6265

20 155

2000

1700

2000

1725

7425

0

0

0

0

0

14 531

15 592

15 592

15 592

61 307

1437

1559

1559

1559

6114

37 943

46 451

75 751

53 776

213 921

Załącznik nr 4 do ustawy z
dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach
2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach
2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw

WZROST WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ
PRZECIĘTNE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY

Lp. Nazwa formacji

Data wzrostu
wielokrotności

Wzrost wielokrotności kwoty
bazowej w stosunku do grudnia
roku poprzedniego

1

Policja

1 stycznia 2022 r.

0,251

2

Straż Graniczna

1 stycznia 2022 r.

0,251

3

Państwowa Straż Pożarna

1 stycznia 2022 r.

0,251

4

Służba Ochrony Państwa

1 stycznia 2022 r.

0,251

Załącznik nr 5 do ustawy z
dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach
2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach
2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU MODERNIZACJI SW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W
SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH
Nr
przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

1

Poprawa bezpieczeństwa
jednostek
penitencjarnych

0

18 150

26 425

26 149

70 724

2

Zakup i zwiększenie
liczby użytkowanych
pojazdów specjalnych,
autobusów do przewozu
grupowego i pojazdów
przeznaczonych dla
Zespołów Terenowych
Dozoru Elektronicznego

0

4 545

11 625

20 426

36 596

Poprawa efektywności
energetycznej jednostek
organizacyjnych Służby
Więziennej

0

8 900

18 250

17 800

44 950

Pozyskanie nowych
miejsc zakwaterowania
osadzonych oraz
odtworzenie i poprawa
infrastruktury jednostek
organizacyjnych Służby
Więziennej

41 298

335 080

366 702

90 282

833 362

Modernizacja systemów
informatycznych,
łączności i monitoringu
wizyjnego

0

21 990

27 980

23 990

73 960

3

4

5

2022 r.

2023 r.

2024 r.

2025 r.

RAZEM

2

6

7

8

9

10

11

Zmiana systemu
zatrudnienia kadry
medycznej
w podmiotach
leczniczych dla osób
pozbawionych wolności

0

10 056

13 100

14 600

37 756

Poprawa warunków
socjalno-bytowych
funkcjonariuszy Służby
Więziennej
i pracowników
cywilnych Służby
Więziennej
„Funkcjonariusz PRO”

1 600

3 000

3 000

3 350

10 950

Wzmocnienie systemu
motywacyjnego
uposażeń
funkcjonariuszy Służby
Więziennej przez
podwyższenie wskaźnika
wielokrotności kwoty
bazowej stanowiącej
przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Służby
Więziennej

141 804

152 321

152 321

152 321

598 767

Wzrost konkurencyjności
wynagrodzeń
pracowników cywilnych
Służby Więziennej

8 276

8 981

8 981

8 981

35 219

Wzmocnienie etatowe
dla jednostek
organizacyjnych Służby
Więziennej

0

10 469

31 661

53 572

95 702

Poprawa infrastruktury
Szkoły Wyższej
Wymiaru
Sprawiedliwości

0

3 000

12 000

12 144

27 144

192 978

576 492

672 045

423 615

1 865 130

192 978

573 492

660 045

411 471

1 837 986

0

3 000

12 000

12 144

27 144

Razem
w tym
Źródła finansowania:
Budżet Służby
Więziennej
Dotacja celowa

Załącznik nr 6 do ustawy z
dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach
2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach
2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw

WZROST WSKAŹNIKA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ
PRZECIĘTNE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Data wzrostu wskaźnika

Wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty
bazowej w stosunku do roku poprzedniego

1 stycznia 2022 r.

0,251

Załącznik nr 7 do ustawy z
dnia 2 grudnia 2021 r.
o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach
2022–2025”, o ustanowieniu
„Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach
2022–2025” oraz o zmianie
ustawy o Policji i niektórych
innych ustaw

„Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o ustanowieniu
Medalu za Zasługi dla Policji
oraz Medalu imienia
podkomisarza Policji
Andrzeja Struja

2
WZÓR
MEDAL IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA
Awers

Rewers

”

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

