
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1010 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

[1. 
(3)

 Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, spraw 

wewnętrznych, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym.] 

<1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, spraw 

wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej oraz wspomagającej działalność 

Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.> 

2. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji 

policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. 

3. W skład Policji wchodzą również: 

1)   Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne; 

[2)   wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne;] 

<2) wyodrębnione oddziały prewencji;> 

3)   instytuty badawcze. 

3a. 
(4)

 Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej 

oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni służb 

państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki 

organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych policjantom 

pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). 

3b. Organizację i zakres działania instytutów badawczych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 

oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów tych instytutów oraz ich zastępców 
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reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1158 i 1452). 

4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może 

powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje służb, 

określając ich właściwość terytorialną, organizację i zakres działania. 

 

Art. 5b. 
(5)

 

1. 
(6)

 Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", jest jednostką organizacyjną 

Policji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze całego kraju zadania w 

zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez 

policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu 

popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, a także 

wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także - w zakresie zleconym przez 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i 

Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwany dalej "Komendantem BSWP", jest 

organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje BSWP i jest 

przełożonym policjantów BSWP. 

3. Siedzibą Komendanta BSWP jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Komendanta BSWP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister właściwy do 

spraw wewnętrznych. 

5. Zastępców Komendanta BSWP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta BSWP. 

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta BSWP minister właściwy do spraw 

wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków 

Komendanta BSWP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub 

wyznaczonemu oficerowi spośród policjantów BSWP. 

7. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant BSWP współdziała z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym 

innych państw. 

8. Komendant BSWP jest obowiązany niezwłocznie przedstawiać ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, informacje i 

materiały mogące mieć istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 
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1b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.). 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w każdym czasie żądać informacji i 

materiałów z realizacji zadań przez Komendanta BSWP. 

10. Komendant BSWP przedstawia corocznie do dnia 31 stycznia ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych informację o działalności BSWP. 

 

<Art. 5c. 

1. Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, zwany dalej „BOA”, oraz 

samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji stanowią służbę 

kontrterrorystyczną, odpowiedzialną za prowadzenie działań kontrterrorystycznych 

oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach 

szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków 

oraz specjalistycznej taktyki działania. 

2. BOA jest jednostką organizacyjną Policji podległą bezpośrednio Komendantowi 

Głównemu Policji, a obsługę czynności wspomagających BOA w zakresie 

organizacyjnym, kadrowym, logistycznym i technicznym zapewnia komenda, przy 

pomocy której Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania. 

3. Samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji podlegają bezpośrednio 

właściwym miejscowo komendantom wojewódzkim Policji lub Komendantowi 

Stołecznemu Policji, a obsługę czynności wspomagających te pododdziały w zakresie 

organizacyjnym, kadrowym, logistycznym i technicznym zapewniają komendy, przy 

których są te pododdziały umiejscowione. 

4. Dowódcę BOA powołuje, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej, i odwołuje 

Komendant Główny Policji. 

5. Zastępców dowódcy BOA powołuje, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej, i 

odwołuje Komendant Główny Policji na wniosek dowódcy BOA. 

6. Dowódcę samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji powołuje, spośród 

oficerów służby kontrterrorystycznej, i odwołuje komendant wojewódzki Policji lub 

odpowiednio Komendant Stołeczny Policji po zasięgnięciu opinii dowódcy BOA. 

7. Zastępców dowódcy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji 

powołuje, spośród oficerów służby kontrterrorystycznej, i odwołuje komendant 
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wojewódzki Policji lub odpowiednio Komendant Stołeczny Policji na wniosek 

dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji. 

8. W razie zwolnienia stanowiska dowódcy BOA Komendant Główny Policji do czasu 

powołania nowego dowódcy powierza pełnienie obowiązków dowódcy BOA, na okres 

nie dłuższy niż 6 miesięcy, wyznaczonemu oficerowi służby kontrterrorystycznej. 

9. W celu realizacji działań, o których mowa w ust. 1, dowódca BOA oraz dowódcy 

samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji współdziałają z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi instytucjami, w tym innych 

państw. 

10. W przypadku prowadzenia działań kontrterrorystycznych w rozumieniu art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych dowódca BOA 

kieruje do działań samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji oraz 

koordynuje przygotowanie i wykorzystanie ich sił i środków do realizacji tych 

działań. 

11. Kierujący działaniami antyterrorystycznymi, o którym mowa w art. 18 pkt 1 ustawy 

z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, powierza dowodzenie 

grupą kontrterrorystyczną policjantowi służby kontrterrorystycznej wskazanemu 

przez dowódcę BOA. 

12. W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym działania 

kontrterrorystyczne są realizowane przez BOA oraz samodzielne pododdziały 

kontrterrorystyczne Policji przed innymi działaniami.> 

 

Art. 6da.
 

Policjant oraz osoba powoływana na stanowiska, o których mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 5b 

ust. 2 i 5 , <art. 5c ust. 4–7,> art. 6b ust. 1-3, art. 6c ust. 1-4, art. 6d ust. 1, 2, 6 i 7 oraz art. 8 

ust. 2, a także mianowana na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora komórki 

organizacyjnej oraz naczelnika, mogą zostać poddani weryfikacji, o której mowa w art. 11a 

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, może być prowadzona także wobec policjanta oraz osoby zajmujących te 

stanowiska. 
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Art. 6e. 

1. 
(8)

 Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 5b ust. 4 i 5, <art. 5c 

ust. 4–7,> art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 6c ust. 1-4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6, można w 

każdym czasie. 

2. W przypadku braku opinii, o których mowa w art. 6b ust. 1 i 2, art. 6c ust. 1 i 2 oraz art. 6d 

ust. 1 i 6, organ uprawniony do powołania na stanowisko komendanta może odwołać 

odpowiednio komendantów: wojewódzkiego i Stołecznego, powiatowego (miejskiego), 

rejonowego lub komendanta komisariatu Policji, po upływie 14 dni od dnia doręczenia 

wniosku o wydanie opinii. 

3. 
(9)

 Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego policjanta 

uprawnionego do odwołania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że policjanta odwołanego ze 

stanowiska Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, <dowódcy BOA,> komendanta 

wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji przenosi się do dyspozycji 

Komendanta Głównego Policji. Policjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do uposażenia 

w wysokości przysługującej przed odwołaniem. 

 

Art. 6i.  

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji są obowiązani współdziałać z Biurem Nadzoru 

Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań, w szczególności: 

1)   udostępniać, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, niezbędne uzbrojenie, 

wyposażenie, urządzenia i środki techniczne; 

2)   zapewniać warunki niezbędne do sprawnej realizacji zadań przez inspektorów Biura 

Nadzoru Wewnętrznego, w szczególności przez zapewnienie swobodnego wstępu na teren 

jednostki organizacyjnej Policji, niezwłocznego przedstawiania żądanych informacji i 

dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także 

udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie dostępu do Internetu 

oraz, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem; 

3)   przekazywać dane policjantów objętych weryfikacją, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, najpóźniej w terminie 14 dni przed 

planowanym: 
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a)  powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, <dowódców jednostek 

organizacyjnych i ich zastępców,> dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek 

organizacyjnych oraz naczelników, 

b)  oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem zadań poza granicami kraju 

na okres przekraczający 14 dni, z wyłączeniem oddelegowania do pełnienia służby 

poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 

1 pkt 2 i 3, 

c)  wystąpieniem o mianowanie na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora 

Policji, 

d)  wystąpieniem o przedterminowe mianowanie w korpusie oficerów młodszych i 

starszych w Policji, 

e)  wystąpieniem o wyróżnienie, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 16 

października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 

2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303), 

f)  oddelegowaniem do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego; 

4)   udostępniać dokumentację z kontroli, o której mowa w art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948, z 

2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106). 

 

Art. 7. 

1. Komendant Główny Policji określa: 

1)   szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji; 

2)   metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie 

nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

4a)  programy szkoleń zawodowych policjantów; 

4b)  zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu 

sprawności fizycznej policjantów; 

5)   szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, 

a także normy ich wyżywienia; 
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6)    (uchylony); 

7)   zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego 

policjantów; 

8)   organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP 

z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji; 

9)   
(11)

 w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, organizację, 

rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania BSWP z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji [.] <;> 

<10) organizację i zakres działania BOA oraz zasady współdziałania  

z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji; 

11) strukturę organizacyjną i etatową samodzielnych pododdziałów 

kontrterrorystycznych Policji; 

12) szczegółowe warunki odbywania doskonalenia zawodowego dla służby 

kontrterrorystycznej.> 

2. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na 

terenie swojego działania. 

3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły 

policyjne. 

4. 
(12)

 Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala 

właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym. 

Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu 

wojewódzkiego. 

5. 
(13)

 Regulamin BSWP ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 35a. 

1. Policjant może zostać poddany procedurze określającej jego predyspozycje do służby na 

określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, poprzez 

przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub badania 

psychofizjologicznego. 

2. Test lub badania są przeprowadzane przez uprawnioną komórkę organizacyjną Policji. 

3. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w 

Komendzie Głównej Policji test i badania zarządza Komendant Główny Policji. 
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3a. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w 

CBŚP test i badania zarządza Komendant CBŚP. 

3b. 
(68)

 W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby 

w BSWP test i badania zarządza Komendant BSWP. 

<3c. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby 

w BOA test i badania zarządza Komendant Główny Policji.  

3d. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby 

w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji test i badania zarządza 

właściwy miejscowo komendant wojewódzki lub Komendant Stołeczny Policji.> 

4. W stosunku do policjantów pełniących służbę na obszarze terytorialnego działania 

komendanta wojewódzkiego, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4, test i badania zarządza 

komendant wojewódzki Policji. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i 

warunki ustalania zdolności fizycznej lub psychicznej do służby na określonych 

stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych oraz przeprowadzania 

badań psychofizjologicznych, uwzględniając wykaz komórek organizacyjnych 

uprawnionych do przeprowadzania testu lub badań, o których mowa w ust. 1, wykaz 

komórek organizacyjnych i stanowisk służbowych, dla których test lub badania mogą być 

przeprowadzane, oraz zakres i ramową metodykę badań na każde z tych stanowisk. 

 

Art. 71a. 

1. 
(101)

 Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych policjantów 

odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, 

komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi 

(miejscy) Policji, komendanci rejonowi Policji, dyrektor instytutu badawczego, 

Komendant Wyższej Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych. 

2. W przypadku policjantów odbywających szkolenia zawodowe lub doskonalenie zawodowe 

centralne w Policji za stan bezpieczeństwa i higieny służby odpowiadają Komendant 

Wyższej Szkoły Policji, komendanci szkół policyjnych i kierownik ośrodka szkolenia 

Policji, realizując obowiązki, o których mowa w art. 207 § 2 pkt 1-6, art. 207
1
, art. 209

1
 § 

1-3, art. 209
2
, art. 214, art. 215, art. 237

4
 i art. 237

6
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), 

zwanej dalej "Kodeksem pracy". 
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3. Za pracodawcę, w rozumieniu przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy, a także 

przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w stosunku do podległych 

policjantów uważa się przełożonych wymienionych w ust. 1. 

4. Za osobę kierującą pracownikami, w rozumieniu przepisów działu dziesiątego Kodeksu 

pracy, a także przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, uważa się 

policjanta pełniącego służbę lub wykonującego obowiązki na stanowisku kierowniczym. 

5. Policjant jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

służby. 

6. W sprawach bezpieczeństwa i higieny służby stosuje się odpowiednio przepisy działu 

dziesiątego Kodeksu pracy, a także przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie, z 

wyłączeniem przepisów art. 207 § 2 pkt 7, art. 209
1
 § 4, art. 228 § 1 i 2, art. 229 § 1-1

2
, 4a 

i 8 w zakresie niedotyczącym wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania 

badań profilaktycznych pracowników oraz dokumentowania i kontroli badań okresowych 

i kontrolnych, art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 1-3
1
, art. 235-235

2
, art. 237-237

2
, art. 237

7
 § 

1 pkt 1 i § 2-4, art. 237
8 

§ 1, art. 237
9
 § 3, art. 237

11
 § 4 oraz art. 23711

a
 § 4. 

7. Przepisów art. 209
2
, art. 209

3
, art. 210 § 1-5 i art. 226 oraz przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy nie stosuje się do wykonywanych 

przez policjanta zadań określonych w: 

1)   art. 1 ust. 2 pkt 1-4 oraz 6; 

2)   art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3, jeżeli charakter tych działań ma związek z zadaniami 

określonymi w pkt 1. 

<8. W czasie wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 3a, 

w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby 

kontrterrorystycznej może odstąpić od przestrzegania przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem dostępnych w danych warunkach 

zabezpieczeń, jeżeli w jego ocenie, dokonanej w miejscu i czasie wykonywania 

zadania, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia 

zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. 

9. Za przygotowanie i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 

służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego, w 

szczególności prowadzonych z użyciem środków przymusu bezpośredniego, środków 

ochrony indywidualnej lub broni palnej odpowiedzialni są odpowiednio: Komendant 

Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, komendanci wojewódzcy 
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Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, 

komendanci rejonowi Policji, dyrektor instytutu badawczego, Komendant Wyższej 

Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkolenia 

lub doskonalenia, o których mowa w ust. 9, oraz szczegółowe warunki uczestnictwa 

w tym szkoleniu lub doskonaleniu, uwzględniając konieczność właściwego ich 

przygotowania oraz właściwość i specyfikę służby w Policji.> 

 

Art. 71c. 

1. Policjant w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby podlega następującym szkoleniom: 

1)   wstępnemu ogólnemu; 

2)   wstępnemu na stanowisku służby; 

3)   okresowemu. 

2. Szkoleniu wstępnemu ogólnemu podlega wyłącznie policjant nowo przyjęty do służby w 

Policji. 

3. Szkoleniu wstępnemu na stanowisku służby podlega policjant w przypadku zmiany: 

1)   jednostki organizacyjnej Policji; 

2)   stanowiska służbowego, w związku z którym zmieniają się czynniki szkodliwe lub 

uciążliwe, lub inne czynniki wynikające z warunków pełnienia służby. 

4. Ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, 

jest równoznaczne z odbyciem pierwszego szkolenia wstępnego na stanowisku służby. 

5. Szkoleniu okresowemu podlega policjant oraz policjant pełniący służbę na stanowisku 

kierowniczym - nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku służby na stanowisku 

służbowym, na którym występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla 

zdrowia - nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

6. Szkolenie okresowe przełożonego, o którym mowa w art. 71a ust. 1, oraz policjanta 

pełniącego służbę na stanowisku kierowniczym zawiera tematykę z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny służby oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

<Art. 71d. 

W przypadku policjantów delegowanych do czasowego pełnienia służby w innej 

jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości przełożony w jednostce, do 
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której policjant został delegowany, realizuje w stosunku do niego zadania, o których 

mowa w art. 71a–71c.> 

Art. 110. 

1. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna 

w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda 

przysługuje. 

2. (uchylony). 

3. Nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę 

przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca 

kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc 

kalendarzowy. 

3a. Do okresu, o którym mowa w ust. 3, nie zalicza się okresów niewykonywania zadań 

służbowych z następujących przyczyn: 

1)   korzystania z urlopu bezpłatnego; 

2)   przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował 

prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1-3; 

3)   zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. 

3b. Przepisu ust. 3a pkt 3 nie stosuje się, jeżeli postępowanie karne w sprawie o przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne, w sprawie o czyn 

pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych 

zostało umorzone prawomocnym orzeczeniem bądź policjant został uniewinniony na 

podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu 

dyscyplinarnym. 

3c. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 3b, nie dotyczy warunkowego 

umorzenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe 

ani umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii. 

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przy ustalaniu uprawnień do nagrody 

rocznej za rok kalendarzowy, w którym policjant: 

1)   korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, 

urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego; 

1a)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych, z przyczyn, o których 

mowa w art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy; 
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1b)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się 

dziecka policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298
2
 Kodeksu 

pracy; 

1c)  korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368); 

2)   został delegowany lub odwołany z delegowania bez prawa do uposażenia w 

przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 122a; 

3)   został zwolniony ze służby w związku z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty 

bądź na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7; 

4)   zmarł lub został uznany za zaginionego. 

4a. Do uposażenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się uposażenia otrzymanego w okresie 

zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania. Przepisy ust. 

3b i 3c stosuje się. 

5. Nagrodę roczną obniża się policjantowi, z zastrzeżeniem ust. 7, w przypadku: 

1)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym 

orzeczeniem sądu; 

2)   naruszenia dyscypliny służbowej, stwierdzonego w prawomocnie zakończonym 

postępowaniu dyscyplinarnym; 

3)   otrzymania opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2; 

4)   otrzymania pierwszej lub kolejnej opinii służbowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 

3. 

6. Obniżenie, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić w granicach od 20% do 50%. 

7. Nagroda roczna nie przysługuje policjantowi w przypadku: 

1)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4; 

2)   popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo czynu, z powodu którego 

policjanta zwolniono ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 i 8; 

3)   popełnienia czynu, za który policjantowi wymierzono jedną z kar dyscyplinarnych, o 

których mowa w art. 134 pkt 3-6; 

4)   zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. 
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8. Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w 

którym policjant popełnił przestępstwo lub czyn, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w art. 

41 ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2 pkt 2 i 8, a także w art. 134 pkt 3-6, lub otrzymał opinię, o 

której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 3, albo został zwolniony ze służby w przypadkach, o 

których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, a jeżeli nagroda została już wypłacona - 

za rok, w którym: 

1)   postępowanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zostało zakończone 

prawomocnym orzeczeniem lub 

2)   policjant został zwolniony ze służby. 

8a. Okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej 

ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach 

dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w 

sprawach osobowych policjantów. 

8b. Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w 

szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub 

przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki 

policjanta w służbie. 

8c. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody 

rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego. 

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po 

roku, za który przysługuje nagroda. 

10. Policjantowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od 

dnia zwolnienia. 

11. W razie śmierci albo zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną wypłaca się 

małżonkowi, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom uprawnionym do renty 

rodzinnej. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych 

jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, 

która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia przez niego służby. 

13. Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na 

stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk. 
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14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne Komendantowi 

Głównemu Policji oraz zastępcom Komendanta Głównego Policji. 

[15. 
(113)

 Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom 

szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i 

osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji 

zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby.] 

<15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

dowódcy BOA, komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu 

Policji), komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz rektorowi Wyższej 

Szkoły Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję 

kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej 

właściwej służby. Komendantowi BSWP oraz jego zastępcom przyznaje nagrodę 

roczną, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych.> 

Art. 133. 

1. Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Taką samą władzę dyscyplinarną posiada policjant, któremu 

powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym, o którym mowa w art. 32 

ust. 1. 

2. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby lub 

któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego skierowano na 

szkolenie zawodowe, studia w Wyższej Szkole Policji lub kurs doskonalenia zawodowego 

w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji jest przełożony dyscyplinarny w miejscu 

pełnienia służby, odbywania szkolenia lub nauki, z wyłączeniem możliwości orzekania 

kar określonych w art. 134 pkt 3-6, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 

ust. 1. 

3. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami 

państwa jest dowódca kontyngentu policyjnego, w którym policjant pełni służbę, z 

wyłączeniem możliwości orzekania kar określonych w art. 134 pkt 3-6, które wymierza 

przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

3a. 
(116)

 Przełożonym dyscyplinarnym policjanta oddelegowanego do pełnienia służby w 

Biurze Nadzoru Wewnętrznego jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, z wyłączeniem 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

możliwości orzekania kar określonych w art. 134 pkt 3-6, które wymierza przełożony, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1. Przepisy art. 135d ust. 2, art. 135h ust. 2, art. 135k ust. 4, 

art. 135r ust. 9 oraz art. 135s ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3b. 
(117)

 Przełożonym dyscyplinarnym Komendanta BSWP i jego zastępcy jest minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, z tym, że kary określone w art. 134 pkt 2-6 wykonuje 

Komendant Główny Policji. Przepisy art. 135d ust. 2, art. 135h ust. 2, art. 135k ust. 4, art. 

135r ust. 9 oraz art. 135s ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej 

Policji i związanej z tym zmiany właściwości przełożonego dyscyplinarnego, 

postępowanie dyscyplinarne wszczęte wobec policjanta przejmuje i orzeka w pierwszej 

instancji nowy przełożony dyscyplinarny. 

5. Policjant oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją podlega władzy 

dyscyplinarnej przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

6. Przełożony dyscyplinarny może w formie pisemnej upoważnić swoich zastępców lub 

innych policjantów z kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej Policji do 

załatwiania spraw dyscyplinarnych w jego imieniu w ustalonym zakresie. 

7. Wątpliwości w zakresie ustalenia właściwości przełożonego w sprawach dyscyplinarnych 

rozstrzyga wyższy przełożony dyscyplinarny w drodze postanowienia. 

8. Wyższymi przełożonymi dyscyplinarnymi w postępowaniu dyscyplinarnym są: 

1)   komendant wojewódzki Policji - w stosunku do komendanta powiatowego 

(miejskiego) Policji; 

2)   Komendant Stołeczny Policji - w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) 

i rejonowego Policji; 

3)   
(118)

 Komendant Główny Policji - w stosunku do Komendanta CBŚP, <dowódcy 

BOA,> komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, 

komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego. 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) 
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Art. 11a. 

1. 
(35)

 Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest organem, przy pomocy którego minister 

właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad służbami jemu podległymi lub 

przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby 

Ochrony Państwa oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także nad pracownikami 

zatrudnionymi w tych służbach, zwanymi dalej "podmiotami nadzorowanymi". 

2. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego podlega ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych. 

3. Do zadań Inspektora Nadzoru Wewnętrznego należy: 

1)   
(36)

 wspieranie ministra właściwego do spraw wewnętrznych w czynnościach 

związanych z egzekwowaniem działania zgodnego z przepisami prawa oraz zasadami 

etyki w Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży 

Pożarnej, w związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania praw i wolności 

człowieka i obywatela oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie; 

2)   weryfikowanie, na podstawie informacji, w tym również oznaczonych klauzulą 

tajności, będących w posiadaniu służb i podmiotów podległych lub nadzorowanych 

przez Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej i Ministra 

Sprawiedliwości oraz danych zawartych w prowadzonych przez nie zbiorach, 

rejestrach, ewidencjach i bazach danych, w tym również oznaczonych klauzulą 

tajności: 

a)  kandydatów na stanowiska komendantów, [szefów] <dowódców jednostek 

organizacyjnych> i ich zastępców, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek 

organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych oraz naczelników, a także osób 

zajmujących te stanowiska, 

b)  
(37)

 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz 

strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowanym 

oddelegowaniem lub przedłużeniem oddelegowania do pełnienia służby lub 

wykonywaniem zadań poza granicami kraju na okres przekraczający 14 dni, z 

wyłączeniem przypadków oddelegowania lub przedłużenia oddelegowania do 

pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, o którym 

mowa w art. 145a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

oddelegowania lub przedłużenia oddelegowania do pełnienia służby poza 
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granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej, o którym mowa w art. 147c 

pkt 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oddelegowania 

lub przedłużenia oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w 

celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, oraz oddelegowania lub przedłużenia 

oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w grupie ratowniczej, 

o której mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 

r. poz. 106), 

c)  kandydatów do mianowania na stopnie generalnego inspektora Policji, 

nadinspektora Policji, generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży 

Granicznej), generała dywizji Straży Granicznej (wiceadmirała Straży Granicznej), 

generała brygady i generała dywizji w Biurze Ochrony Rządu oraz kandydatów do 

nadania stopni nadbrygadiera i generała brygadiera w Państwowej Straży Pożarnej, 

d)  
(38)

 kandydatów w przypadku przedterminowego mianowania w korpusie oficerów 

młodszych Policji i korpusie oficerów starszych Policji, korpusie oficerów Straży 

Granicznej i korpusie oficerów Służby Ochrony Państwa oraz przedterminowego 

nadania stopnia w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej, 

e)  kandydatów do wyróżnienia, na wniosek ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa w ustawie z dnia 16 

października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, 

z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303), 

f)  
(39)

 kandydatów do oddelegowania do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru 

Wewnętrznego, a także funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby 

Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w trakcie tego 

oddelegowania 

- w zakresie przebiegu służby lub dawania rękojmi należytego wykonywania zadań; 

3)   
(40)

 ujawnianie i monitorowanie zachowań naruszających zasady etyki zawodowej 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej; 

4)   
(41)

 ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości zaistniałych w związku z 

prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi i postępowaniami dyscyplinarnymi w 
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Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży 

Pożarnej; 

5)   analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty nadzorowane; 

6)   
(42)

 analizowanie i ocenianie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w 

Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa oraz ujawnianie 

nieprawidłowości w tym obszarze w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji 

prokuratury i sądu; 

7)   
(43)

 rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach umyślnych, 

ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych; 

8)   ocenianie realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Biuro Spraw 

Wewnętrznych Straży Granicznej; 

9)   
(44)

 ocenianie prawidłowości realizacji postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 

postępowań sprawdzających przeprowadzanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę 

Ochrony Państwa oraz Państwową Straż Pożarną wobec własnych funkcjonariuszy, 

strażaków i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

10)  
(45)

 ocenianie realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez 

funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, strażaków 

Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników zatrudnionych w tych służbach, a 

także ich analizy przez właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to 

kompetencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

11)  
(46)

 analizowanie i ocenianie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez 

Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa i Państwową Straż Pożarną oraz 

ujawnianie nieprawidłowości w tym zakresie; 

12)  
(47)

 ocenianie realizacji uprawnienia w zakresie zezwalania przez Komendanta 

Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta 

Służby Ochrony Państwa na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną 

uprawnionym podmiotom. 
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USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1699) 

 

Art. 11. 

1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na realizacji zadań zawodowych, w 

szczególności na: 

1)   
(14)

 udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych 

udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

2)   zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu 

działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

3)   transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4)   udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

5)   edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

2. Ratownik medyczny postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z 

należytą starannością. 

3. Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 

1)   w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej; 

2)   w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7); 

3)   w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 656 oraz z 2017 r. poz. 1566); 

4)   w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122-124 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. 

zm.); 

5)   
(15)

 w ramach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w art. 116 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

181); 
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6)   w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami 

leczniczymi; 

6a)  
(16)

 (uchylony); 

7)   
(17)

 w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), 

włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań 

ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń; 

7a)  
(18)

 w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub 

nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

[7b)  
(19)

 w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych, o 

których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);] 

<7b) w wyodrębnionych oddziałach prewencji, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), 

w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” oraz 

w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji, o których mowa 

w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;> 

7c)  
(20)

 w ramach zadań Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 

8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730); 

7d)  
(21)

 w ramach zadań Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-2a. 4-5b, 

5d, 10, 12-14 i ust. 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.); 

8)   na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 959 i 1089); 

9)   w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia 

medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160); 

10)  w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938); 

11)  w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 42
3 

ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
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wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 

487); 

12)  na stanowisku dyspozytora medycznego. 

4. Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również: 

1)   nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych; 

2)   organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych; 

3)   prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa 

medycznego; 

4)   kierowanie i zarządzanie: 

a)  ratownikami medycznymi, 

b)  dyspozytorami medycznymi; 

5)   zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego. 

5. Ratownik medyczny ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej oraz do uzyskania od 

lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, 

proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, 

zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w 

zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. 

6. Ratownik medyczny, w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 

czynności ratunkowe, wykonuje zlecenia określone w dokumentacji medycznej. 

7. Ratownik medyczny dokumentuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2-10, w karcie indywidualnej ratownika medycznego. 

Karta indywidualna ratownika medycznego zawiera dane, o których mowa w art. 25 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1318 i 1524). 

8. Do podmiotów, w których ratownik medyczny udziela świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2-10, stosuje się odpowiednio art. 23, art. 24 i art. 26-29 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

9. Ratownik medyczny jest obowiązany: 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

2)   udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie wskazanej 

przez pacjenta informacji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie związanym z 

podejmowaniem medycznych czynności ratunkowych w podstawowym zespole 

ratownictwa medycznego; 

2a)  
(22)

 zgłosić Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za 

wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działanie niepożądane produktu 

leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039); 

3)   do zachowania tajemnicy zawodowej. 

10. Ratownik medyczny może, po dokonaniu oceny stanu pacjenta, nie podejmować lub 

odstąpić od medycznych czynności ratunkowych albo udzielania świadczeń zdrowotnych, 

jeżeli nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

ciężkiego rozstroju zdrowia. Ratownik medyczny uzasadnia i odnotowuje w dokumentacji 

medycznej przyczyny niepodjęcia lub odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych 

albo udzielania świadczeń zdrowotnych. 

10a. 
(23)

 Ratownik medyczny w ramach realizacji zadań zawodowych, o których mowa w ust. 

3 pkt 1-11, oraz pielęgniarka systemu wykonująca medyczne czynności ratunkowe mogą 

udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli wymaga on niezwłocznej 

pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma 

możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 

faktycznym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

10b. 
(24)

 Decyzję o udzieleniu świadczeń zdrowotnych w okolicznościach, o których mowa w 

ust. 10a, ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu są obowiązani, w miarę 

możliwości, skonsultować z lekarzem wskazanym przez dysponenta zespołów 

ratownictwa medycznego. 

10c. 
(25)

 Okoliczności, o których mowa w ust. 10a i 10b, ratownik medyczny albo pielęgniarka 

systemu odnotowują odpowiednio w karcie indywidualnej ratownika medycznego albo 

dokumentacji medycznej pacjenta. 
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11. 
(26)

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres: 

1)   medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza, 

2)   świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza w 

jednostkach wymienionych w ust. 3 pkt 1-5 i 8-12, z wyłączeniem podmiotów 

leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla 

których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej 

- kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i 

podyplomowego. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

indywidualnej ratownika medycznego, kierując się zakresem wiedzy i umiejętności 

nabytych przez ratownika medycznego oraz uwzględniając konieczność zapewnienia 

realizacji prawa dostępu do tej karty oraz rzetelnego jej prowadzenia. 

 

Art. 42. 

1. Podczas zdarzeń, w których prowadzone są także działania w zakresie gaszenia pożarów, 

ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego, kierowanie jest prowadzone 

przez kierującego działaniem ratowniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

2. 
(116)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierujący akcją medyczną koordynuje 

medyczne czynności ratunkowe i wspomaga kierującego działaniem ratowniczym. 

[2a. 
(117)

 W sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym w rozumieniu art. 2 

pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych kierujący akcją 

medyczną koordynuje medyczne czynności ratunkowe i wspomaga zarządzającego 

pozostałymi czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.] 

<2a. W sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym w rozumieniu art. 2 

pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych kierujący 

akcją medyczną koordynuje medyczne czynności ratunkowe i wspomaga kierującego 

działaniami antyterrorystycznymi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 6.> 

3. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego wskazanych do realizacji umów 

międzynarodowych dotyczących współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa 
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medycznego, zgodnie z planem, o którym mowa w art. 21, są obowiązani do 

przestrzegania postanowień tych umów. 

4. Do członków zespołów ratownictwa medycznego udzielających świadczeń czasowo i 

okazjonalnie wyłącznie w ramach umów międzynarodowych zawartych z państwem 

członkowskim Unii Europejskiej w celu współpracy transgranicznej w zakresie 

ratownictwa medycznego nie stosuje się przepisów art. 31-38 ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1834) 

Art. 35. 

1. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego uprawniony 

podejmuje samodzielnie. 

2. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej podejmuje: 

1)   Dyrektor Generalny Służby Więziennej; 

1a)   Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej; 

2)   właściwy miejscowo dyrektor okręgowy Służby Więziennej; 

3)   właściwy miejscowo dyrektor zakładu karnego; 

4)   właściwy miejscowo dyrektor aresztu śledczego; 

5)   właściwy miejscowo kierownik oddziału podległego podmiotom, o których mowa w 

pkt 1-4; 

6)   właściwy miejscowo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej; 

7)   właściwy miejscowo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej; 

8)   osoba zastępująca podmioty, o których mowa w pkt 1-7; 

9)   funkcjonariusz Służby Więziennej wyznaczony jako dowodzący - w przypadku 

wykonywania czynności służbowych poza jednostką organizacyjną Służby Więziennej 

przez kilku funkcjonariuszy; 

10)   funkcjonariusz Służby Więziennej - wyłącznie w przypadku usiłowania 

bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej 

osoby, usiłowania ucieczki przez osobę pozbawioną wolności, a także w pościgu za 
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nią lub osobą, która dokonała bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty 

zakładu karnego, aresztu śledczego lub innej jednostki organizacyjnej, w której Służba 

Więzienna zapewnia porządek i bezpieczeństwo. 

3. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego pracownikiem zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich 

lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego podejmuje: 

1)   dyrektor zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony, albo - 

w razie nieobecności tego dyrektora - zastępujący go pracownik pedagogiczny; 

2)   inny pracownik zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony 

- w razie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego 

lub innej osoby. 

4. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 8, pkt 12 lit. b-d oraz pkt 14 i 15, podejmują w przypadku: 

1)   Policji: 

a)  kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo osoby przez niego upoważnione, a 

w razie ich nieobecności - dyżurny jednostki, 

b)  podczas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zadań służbowych 

przez grupę funkcjonariuszy - dowódca konwoju lub grupy funkcjonariuszy 

wykonującej doprowadzenie lub inne zadania służbowe, 

[c)   wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b-d, Komendant Główny Policji, 

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw 

Wewnętrznych Policji, właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Stołeczny) 

Policji albo osoby przez nich upoważnione;] 

<c) wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o 

których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b–d, Komendant Główny 

Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura 

Spraw Wewnętrznych Policji, dowódca Centralnego Pododdziału 

Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, właściwy miejscowo komendant 

wojewódzki (Stołeczny) Policji albo osoby przez nich upoważnione;> 

2)    Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw 

Wewnętrznych Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant oddziału Straży 

Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, komendant placówki Straży 
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Granicznej albo osoby przez nich upoważnione, a w razie ich nieobecności - dyżurny 

operacyjny lub kierownik zmiany; 

3)    Służby Ochrony Państwa - szef komórki organizacyjnej albo osoby przez niego 

upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer operacyjny Służby Ochrony 

Państwa; 

4)   Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, właściwy 

miejscowo komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej albo osoby 

przez nich upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer dyżurny tej jednostki 

organizacyjnej; 

5)   wojskowych organów porządkowych - właściwy miejscowo dowódca garnizonu, 

dowódca jednostki wojskowej albo osoby przez nich upoważnione; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - kierownik właściwej jednostki 

organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo osoby przez niego 

upoważnione; 

7)   Służby Kontrwywiadu Wojskowego - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo osoby przez niego upoważnione, a w razie 

ich nieobecności - oficer operacyjny Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8)   Straży Marszałkowskiej - Komendant Straży Marszałkowskiej lub zastępca 

Komendanta Straży Marszałkowskiej, a w razie ich nieobecności - dowódca zmiany 

Straży Marszałkowskiej [;] <.> 

[9)   kontroli skarbowej - kierownik właściwej miejscowo wyodrębnionej komórki 

organizacyjnej kontroli skarbowej, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, 1165 i 2261)
(1)

.] 

5. Decyzję o użyciu środka przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 16, 

podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant 

oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, komendant 

placówki Straży Granicznej, kierownik strzeżonego ośrodka albo osoby przez nich 

upoważnione, a w razie ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany. 

6. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3 lub 4, przez uprawnionego będącego funkcjonariuszem Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego podejmuje funkcjonariusz kierujący działaniami, w trakcie 

których zachodzi konieczność zastosowania tych środków. 
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USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 481, 730 i 912) 

 

Art. 7. 

[W stosunku do kandydatów do pododdziałów antyterrorystycznych Policji lub w stosunku do 

funkcjonariuszy pełniących służbę w tych pododdziałach orzeczenie komisji lekarskiej zawiera 

również jedno z następujących określeń:] 

<W stosunku do kandydatów do Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego 

Policji „BOA” oraz samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji lub w 

stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w tych pododdziałach orzeczenie komisji 

lekarskiej zawiera również jedno z następujących określeń:> 

1)   zdolny do służby w pododdziale; 

2)   czasowo niezdolny do służby w pododdziale; 

3)   niezdolny do służby w pododdziale. 

 


