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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji 

(druk nr 1040) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji 

nowelizuje przepis art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

Przepis ten w brzmieniu dotychczasowym stanowił, że policjantowi przeniesionemu 

z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie 

zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-

pensjonatowego, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, 

bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. 

Koszty zakwaterowania w tej innej miejscowości pokrywane są ze środków 

budżetowych Policji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej 

kwatery. 

Uchwalona ustawa stanowi, że koszty zakwaterowania będą pokrywane przez Policję 

przez cały okres pełnienia służby w innej miejscowości.  

Wejście w życie zmiany w zakresie art. 96 ust. 4 ustawy o Policji wywoła skutki 

finansowe w wysokości 1mln 848 tys. zł – w pierwszym i w kolejnych latach obowiązywania 

ustawy. 

Przepis przejściowy, zawarty w art. 2 ustawy przesądza, że do spraw dotyczących 

kosztów zakwaterowania policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej 

miejscowości stosuje się przepis ustawy nowej, czyli przepis korzystniejszy. 

Ustawa zakreśla 14-dniowy okres vacatio legis. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji 

(druk nr 3032). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 20 listopada 2018 r. na 

posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 

Komisja przedstawiła sprawozdanie w dniu 23 listopada 2018 r. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 73. posiedzeniu Sejmu. W jego 

trakcie nie zgłoszono poprawek. W dniu 6 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi uwag o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


