BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
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
(druk nr 590)
U S T A W A z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882)
Art. 4.
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[;] <.>
[3) instytuty badawcze.]
3a. 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. z 2021 r. poz. 478, 619 i
1630).
[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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-2reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ((Dz. U. z 2020 r.
poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192).]
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. 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.
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.
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-37. 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.>

Art. 6da.
Policjant oraz osoba powoływana na stanowisko Komendanta CBŚP, zastępcy Komendanta
CBŚP, Komendanta BSWP, zastępcy Komendanta BSWP, dowódcy BOA, zastępcy
dowódcy BOA, dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji,
zastępcy

dowódcy

samodzielnego

pododdziału

kontrterrorystycznego

Policji,

Komendanta CBZC, zastępcy Komendanta CBZC, <Dyrektora CLKP, zastępcy
Dyrektora CLKP,> komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego
Policji, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji, zastępcy Komendanta Stołecznego
Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendanta rejonowego Policji,
zastępcy

komendanta

powiatowego

(miejskiego)

Policji,

zastępcy

komendanta

rejonowego Policji, komendanta komisariatu Policji, zastępcy komendanta komisariatu
Policji, komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, 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
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-4właściwego do spraw wewnętrznych. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu pierwszym,
może być prowadzona także wobec policjanta oraz osoby, którzy zajmują te stanowiska.

Art. 6e.
1. Odwołać ze stanowiska Komendanta CBŚP, zastępcy Komendanta CBŚP, Komendanta
BSWP, zastępcy Komendanta BSWP, dowódcy BOA, zastępcy dowódcy BOA, dowódcy
samodzielnego

pododdziału

kontrterrorystycznego

Policji,

zastępcy

dowódcy

samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, Komendanta CBZC, zastępcy
Komendanta CBZC, <Dyrektora CLKP, zastępcy Dyrektora CLKP,> komendanta
wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, pełniącego obowiązki
komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji, komendanta
powiatowego (miejskiego) Policji, komendanta rejonowego Policji, zastępcy komendanta
powiatowego (miejskiego) Policji, zastępcy komendanta rejonowego Policji, komendanta
komisariatu Policji i zastępcy komendanta komisariatu Policji 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. 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
CBZC, <Dyrektora CLKP,> komendanta wojewódzkiego Policji 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
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-5jednostki 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:
[a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dowódców jednostek
organizacyjnych i ich zastępców, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek
organizacyjnych oraz naczelników,]
<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,>
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 2020 r. poz. 138),
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 2019 r. poz. 742).

Art. 7.
1. Komendant Główny Policji określa:
1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych
jednostek organizacyjnych Policji;
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-62) 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;
6) (uchylony);
7) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych;
8) organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP z
innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
9) 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;
13) organizację i zakres działania oraz zasady współdziałania CBZC z innymi jednostkami
organizacyjnymi Policji[.] <;>
<14)

organizację i zakres działania CLKP oraz zasady współdziałania z innymi

jednostkami organizacyjnymi Policji.>
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. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala
właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.
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-7Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regulaminu urzędu
wojewódzkiego.
5. Regulamin BSWP ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 13.
1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.
[1a. Instytuty badawcze, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, otrzymują z budżetu państwa
dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej związanej z
wykonywaniem zadań Policji, a w szczególności:
1) prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji zadań, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4;
2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych zbiorów danych, w tym zbiorów
danych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10;
3) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i
przetwarzania danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369
oraz z 2021 r. poz. 159) i art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021
r. poz. 1108);
4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymiany danych
daktyloskopijnych

i

prowadzonej

podstawie

na

wyników

analizy

ustaw

kwasu

oraz

deoksyrybonukleinowego

obowiązujących

umów

i

(DNA),

porozumień

międzynarodowych;
5) wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej
oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, o
której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z
2020 r. poz. 955);
6) wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego
nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji;
7) realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku służbowego
policjantów pełniących służbę w tych jednostkach.]
2. Etaty Policji określa ustawa budżetowa.
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-83. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia,
fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu
wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich
potrzeb towarów i usług.
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
3c. (uchylony).
4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych i
posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę
ustaloną na zasadach określonych w art. 12 ust. 2, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie
kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach
określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym
komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego
Policji.
4a. Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w
porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym
komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody
własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:
1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2,
2) nagrodę za osiągnięcia w służbie,
dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów,
którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4b. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:
1) rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia:
a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2,
b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie;
2) wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust.
4a;
3) sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.
4c. Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej "Funduszem", składający się z
funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji.
4d. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
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-94e. Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 3 i
4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez:
1) Komendanta Głównego Policji - są przychodami funduszu centralnego;
2) komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo
podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji - są
przychodami wojewódzkich funduszy;
3) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych - są
przychodami funduszu Szkół Policji.
4f. Środki Funduszu są przeznaczone na:
1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup
niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
2) rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w
art. 33 ust. 2;
3) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
4g. Środkami Funduszu dysponują:
1) Komendant Główny Policji - w zakresie funduszu centralnego;
2) odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji - w zakresie
funduszy wojewódzkich;
3) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych - w zakresie
funduszu Szkół Policji.
4h. Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie
finansowe Funduszu.
4ha. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu
oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje
dysponent środków Funduszu.
4hb. (uchylony).
4hc. (uchylony).
4i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i
sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz
racjonalne gospodarowanie środkami.
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- 10 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
porozumienia, o którym mowa w ust. 4.

Art. 20.
1. W celu realizacji zadań ustawowych Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji,
w tym danych osobowych, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19.
1a. Przetwarzanie oraz wymiana informacji, w tym danych osobowych, może dotyczyć
danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości,

przy

czym

dane

dotyczące

wyników

analizy

kwasu

deoksyrybonukleinowego (DNA) obejmują informacje wyłącznie o niekodującej części
DNA.
1b. Uzyskiwanie informacji, w tym danych osobowych, może odbywać się z wykorzystaniem
środków technicznych.
1c. Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych lub wykonywania uprawnień
związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją czynności
administracyjno-porządkowych oraz innych czynności, do przeprowadzania których
funkcjonariusze Policji są uprawnieni na podstawie ustaw, w celach innych niż określone
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w tym ma
prawo przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. z
późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2016/679", z wyłączeniem danych
dotyczących kodu genetycznego.
1d. Policja w zakresie swojej właściwości przetwarza informacje, w tym dane osobowe,
uzyskane ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby, instytucje państwowe oraz
organy władzy publicznej. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, przez
Policję może mieć charakter niejawny, odbywać się bez zgody i wiedzy, osoby której
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- 11 dane dotyczą, oraz z wykorzystaniem środków technicznych. Służby, instytucje
państwowe oraz organy władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia
Policji informacji, w tym danych osobowych. W szczególności Policja jest uprawniona do
uzyskiwania informacji, w tym danych osobowych:
1) gromadzonych w administrowanych przez nich zbiorach danych lub rejestrach;
2) uzyskanych przez te służby lub organy w wyniku wykonywania czynności operacyjnorozpoznawczych, w tym prowadzonej kontroli operacyjnej.
1e. Podmioty, o których mowa w ust. 1d, mogą wyrazić pisemną zgodę na udostępnianie
danych zgromadzonych w zbiorach danych jednostkom organizacyjnym Policji w drodze
teletransmisji, bez konieczności składania wniosku pisemnie w postaci papierowej lub
elektronicznej, jeżeli jednostki te spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz
jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej
działalności.
1f. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant
Centralnego

Laboratorium

Kryminalistycznego

Policji,]

BSWP,

[dyrektor

<Dyrektor

CLKP,>

komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi)
Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół
policyjnych są administratorami danych osobowych w stosunku do zbiorów danych
osobowych utworzonych przez nich w celu realizacji zadań ustawowych.
1g. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, mogą tworzyć
lub likwidować w drodze decyzji systemy, zbiory danych lub zestawy zbiorów danych,
inne niż określone w niniejszej ustawie, w których przetwarza się informacje, w tym dane
osobowe, w celu realizacji przez Policję zadań ustawowych.
1h. W przypadku likwidowania systemów, zbiorów danych lub zestawów zbiorów informacji,
w tym danych osobowych, dokonuje tego komisja wyznaczana przez kierowników
jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, z czego sporządza się
protokół.
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- 12 1i. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, prowadzą rejestr
systemów, zbiorów danych lub zestawów zbiorów danych, w których przetwarza się
informacje, w tym dane osobowe.
1j. Przetwarzanie danych osobowych przez Policję w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, odbywa się na podstawie ustawy,
prawa Unii Europejskiej oraz postanowień umów międzynarodowych.
1k. W przypadku podejrzanych Policja pobiera wymazy ze śluzówki policzków oraz dane
osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 2 lit. b-h i art. 21h ust. 2 pkt 2 i 3, w
celach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. d.
1l. Policja pobiera odciski linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki policzków od
funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących służbowe czynności związane z
ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów związanych z podejrzeniem
popełnienia czynu zabronionego w celach wyeliminowania pozostawionych przez nich
śladów.
1m. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od
funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania
czynności związanych z ich pobieraniem, a także rodzaje służb policyjnych uprawnionych
do korzystania ze zbiorów danych zawierających odciski linii papilarnych lub wymazy ze
śluzówki

policzków

od

funkcjonariuszy

i

pracowników

Policji

oraz

sposób

zabezpieczenia tych zbiorów uniemożliwiający identyfikację funkcjonariusza lub
pracownika Policji, których dane dotyczą, przez osobę nieupoważnioną, uwzględniając
konieczność wyeliminowania pozostawionych przez nich śladów.
1n. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę
ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania
określonych rodzajów informacji, a w przypadku wymiany informacji - uwzględniając
konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy innych państw,
zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub przez Międzynarodową
Organizację Policji Kryminalnej - Interpol.
1o. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart
daktyloskopijnych, na których dane daktyloskopijne są pobierane przez upoważnione
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zbiorach danych daktyloskopijnych, oraz tryb i sposób ich przekazywania Komendantowi
Głównemu Policji przez obowiązane do tego służby, instytucje państwowe oraz organy
władzy publicznej - uwzględniając charakter realizowanych zadań i celów przeznaczenia
danej karty daktyloskopijnej.
2. (uchylony).
2a. (uchylony).
2aa. W celu realizacji zadań ustawowych Policja jest uprawniona do wymiany informacji, w
tym danych osobowych, z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i
innych państw, agencjami Unii Europejskiej zajmującymi się zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości, Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol
oraz innymi organizacjami międzynarodowymi na zasadach i warunkach określonych w
przepisach odrębnych, prawie Unii Europejskiej oraz umowach międzynarodowych.
2ab. Policja jest uprawniona do przetwarzania i wymiany informacji, w tym danych
osobowych osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w agencjach Unii Europejskiej
zajmujących

się

zapobieganiem

lub

zwalczaniem

czynów

zabronionych,

międzynarodowych organach sądowniczych, międzynarodowych organach ścigania oraz
w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, za zgodą tych osób.
Policja, przekazując wyniki przetwarzania, zastrzega, że nie udostępnia się ich osobie,
której dane osobowe dotyczą.
2ac. (uchylony).
2ad. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje
w celu realizacji zadań ustawowych, w tym dane osobowe, o następujących osobach,
także bez ich wiedzy i zgody:
1) wskazanych we wniosku złożonym na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października
1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej "konwencją
haską z 1980 r.", które uprowadziły osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub
pozostającą pod opieką lub które osobę tę zatrzymały lub ją ukrywają;
2) zobowiązanych postanowieniem sądu o odebraniu osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do jego wykonania, w przypadkach gdy sąd lub
inny uprawniony organ zwrócił się do Policji o ustalenie miejsca pobytu osoby
podlegającej odebraniu na podstawie tego postanowienia;
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- 14 3) uprowadzonych lub zatrzymanych w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub
podlegających odebraniu na podstawie postanowienia, o którym mowa w pkt 2.
2b. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2aa, mogą obejmować:
1) dane osobowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują informacje
wyłącznie o niekodującej części DNA;
2) odciski linii papilarnych;
3) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku;
4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy;
5) informacje o:
a) miejscu zamieszkania lub pobytu,
b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i stanie
majątku,
c) dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje,
d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,
e) sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych.
2ba. Zakres informacji o osobach, o których mowa w:
1) ust. 2ad pkt 1 i 2 - obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b, informacje o
wniosku złożonym na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowieniu, o którym
mowa w ust. 2ad pkt 2, lub o innych orzeczeniach dotyczących uprowadzenia,
zatrzymania lub ukrywania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod
opieką, a także dane osób, o których mowa w ust. 2ad pkt 3, i informacje o stopniu ich
pokrewieństwa z tymi osobami;
2) ust. 2ad pkt 3 - obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b pkt 1-3 i pkt 5 lit. a,
oraz informacje o numerach PESEL lub numerach dokumentów pozwalających na
ustalenie tożsamości, dokumentach i przedmiotach dotyczących tych osób, stopniu ich
pokrewieństwa z osobami, o których mowa w ust. 2ad pkt 1 i 2, dane osób, o których
mowa w ust. 2ad pkt 1 i 2, a także informacje o wniosku złożonym na podstawie
konwencji haskiej z 1980 r. lub postanowieniu, o którym mowa w ust. 2ad pkt 2, lub o
innych orzeczeniach dotyczących uprowadzenia, zatrzymania lub ukrywania osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz informacje o
dyspozycjach dotyczących tych osób.
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- 15 2c. Danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one przydatności wykrywczej,
dowodowej lub identyfikacyjnej.
3. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w
art. 19 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów,
a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Policja może korzystać z
informacji:
1) stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji rządowej i
samorządu terytorialnego;
2) stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 2009
r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i
1639 oraz z 2021 r. poz. 432 i 815);
3) stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.);
4) stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432,
619 i 1621);
5) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 15054);
6) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595);
7) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
8) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);
9) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);
10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz z 2021 r. poz.
355).
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- 16 4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane z przekazywaniem
tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym
czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta
zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom,
jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. Informacje i dane udostępnia się także
organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, agencjom Unii Europejskiej
zajmującym się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz Międzynarodowej
Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.
5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie
postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji,
Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP albo komendanta wojewódzkiego Policji przez
sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu.
5a. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3:
1) dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych
zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.
z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163),
2) zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598),
3) dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub czynności, o których mowa w art. 3
ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania,
4) dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej
wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane płatnika
składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych,
5) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów giełdowych, o których
mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
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- 17 6) niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
7) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu instrumentami finansowymi, o
której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
8) dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy
ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP,
Komendanta BSWP albo komendanta wojewódzkiego Policji lub upoważnionych przez
nich pisemnie funkcjonariuszy.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;
6) rodzaj i zakres informacji i danych.
6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5a, powinien zawierać informacje określone w ust. 6 pkt
1, 2 i 4-6.
7. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, sąd, w drodze postanowienia, wyraża
zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i
zakres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do
zwrócenia się o przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na
udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie organowi Policji,
wnioskującemu o wydanie postanowienia.
9. Uprawniony przez sąd organ Policji pisemnie informuje podmiot zobowiązany do
udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być
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upoważnionego do ich odbioru.
10. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 3,
Policja, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, o
postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych.
11. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek
Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo Komendanta BSWP, złożony po
uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze
postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o
którym mowa w ust. 10, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie
podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności
operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowanie
przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu
sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez
Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego
umorzeniu.
13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia
postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie
zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał.
14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów
ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
15. (uchylony).
16. (uchylony).
16a. (uchylony).
17. (uchylony).
17a. (uchylony).
17b. (uchylony).
17c. (uchylony).
17d. (uchylony).
18. (uchylony).
19. (uchylony).
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Zadania, o których mowa w art. 21a-21c oraz art. 21h-21n, Komendant Główny Policji
realizuje przy pomocy [Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ]<CLKP>.

Art. 25.
1. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub
średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się
podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
2. Przyjęcie kandydata do służby w Policji, zwanego dalej „kandydatem”, następuje po
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie, czy
kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Policji, oraz określenie jego
predyspozycji do pełnienia tej służby. Postępowanie kwalifikacyjne składa się
z następujących etapów:
1) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
2) testu wiedzy;
3) testu sprawności fizycznej;
4) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego;
5) rozmowy kwalifikacyjnej;
6) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
7) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach
danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby w Policji;
8) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
3. Podczas przeprowadzania testu wiedzy, badania psychologicznego oraz sprawdzenia
wiedzy, umiejętności i znajomości języka, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, ust. 13 pkt 2 i
ust. 14 pkt 2, kandydatowi zakazuje się:
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2) posługiwania się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji lub
korzystania z niedopuszczonych do wykorzystania materiałów pomocniczych;
3) zakłócania ich przebiegu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.
4. W przypadku złamania przez kandydata zakazów, o których mowa w ust. 3, kandydat
otrzymuje odpowiednio negatywny wynik testu wiedzy, badania psychologicznego lub
sprawdzenia wiedzy, umiejętności i znajomości języka, o którym mowa w ust. 12 pkt 2,
ust. 13 pkt 2 i ust. 14 pkt 2.
5. W uzasadnionych przypadkach postępowanie kwalifikacyjne dotyczące kandydata
ubiegającego się o przyjęcie na stanowisko służbowe, na którym wymagane są
specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze
względu na potrzeby kadrowe Policji, składa się z następujących etapów:
1) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
2) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego;
3) rozmowy kwalifikacyjnej;
4) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
5) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach
danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby w Policji;
6) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
6. W przypadku

kandydata,

o którym

mowa

w ust. 5,

rozmowa

kwalifikacyjna

przeprowadzana jest z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby na
stanowisku

służbowym,

na którym

wymagane

są

specjalistyczne

kwalifikacje,

wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe
Policji.
7. W przypadku

gdy kandydat

posiada specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie,

uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji,
uwzględnia się je w ocenie kandydata.
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albo CBZC] <BSWP, CBZC albo CLKP> postępowanie kwalifikacyjne może być
rozszerzone o przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.
9. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na stanowisko do służby w CBŚP,
BSWP albo CBZC <BSWP, CBZC albo CLKP> przeprowadzenie etapu badania
psychologicznego następuje z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby
w tych jednostkach organizacyjnych Policji.
10. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na stanowisko do służby
kontrterrorystycznej przeprowadzenie następujących etapów:
1) testu sprawności fizycznej,
2) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
3) rozmowy kwalifikacyjnej,
4) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji
– następuje z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej.
11. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby:
1) w charakterze członka personelu lotniczego w specjalnościach:
a) pilota, posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje lotnicze do pilotowania
statków powietrznych,
b) mechanika lotniczego, posiadającego specjalistyczne wykształcenie niezbędne do obsługi
technicznej statków powietrznych,
2) w charakterze członka personelu medycznego w wyodrębnionych oddziałach prewencji
– postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów: złożenia podania
o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także
dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz
zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu, rozmowy kwalifikacyjnej, ustalenia
zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji, sprawdzenia w ewidencjach,
rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych
zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata oraz z postępowania sprawdzającego,
które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
12. W przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBZC na stanowisko
związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy
użyciu

systemu

informatycznego,

systemu

teleinformatycznego
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- 22 teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem
i ściganiem sprawców tych przestępstw, postępowanie kwalifikacyjne:
1) składa się z następujących etapów:
a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
b) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
c) rozmowy kwalifikacyjnej,
d) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
e) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach
danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby w Policji,
f) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych;
2) obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania
systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych
oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.
13. W przypadku kandydata, który przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w
Policji złożył podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy kandydata do
służby w Policji, a także dokumenty stwierdzające wymagane wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu, jeżeli podczas
pełnienia służby w Policji uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe, postępowanie
kwalifikacyjne:
1) składa się z następujących etapów:
a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
b) rozmowy kwalifikacyjnej,
c) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
d) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach
danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby w Policji,
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- 23 e) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych;
2) obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania
systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych
oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny – w przypadku kandydata
ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBZC na stanowisko związane z bezpośrednim
rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu
informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz
zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych
przestępstw.
14. W przypadku kandydata, który przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w
Policji złożył podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy kandydata do
służby

w Policji,

a także

dokumenty

stwierdzające

wymagane

wykształcenie

i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu, został przyjęty
do służby w Policji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w ust. 5 lub 12, oraz uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe, postępowanie
kwalifikacyjne:
1) składa się z następujących etapów:
a) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
b) testu wiedzy,
c) testu sprawności fizycznej,
d) rozmowy kwalifikacyjnej,
e) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
f) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach
danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby w Policji,
g) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych;
2) obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania
systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych
oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny – w przypadku kandydata
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- 24 ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBZC na stanowisko związane z bezpośrednim
rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu
informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz
zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych
przestępstw.
15. Kandydat, wobec którego rozpoczęto postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w
ust. 2, ale go nie zakończono, może przystąpić, po złożeniu podania, do postępowania
kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 5 lub 12. Pozytywne wyniki następujących
etapów:
1) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
2) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
3) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
4) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach
danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby w Policji
– uzyskane w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, uznaje się w postępowaniu, o którym
mowa w ust. 5 lub 12.
16. Kandydat, wobec którego zakończono postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa
w ust. 5 lub 12, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu ograniczonej liczby
przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, może przystąpić,
po złożeniu podania, do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2.
Podanie składa się nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego. Pozytywne wyniki następujących etapów:
1) złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby
w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
2) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
3) rozmowy kwalifikacyjnej,
4) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
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danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do
służby w Policji
– uzyskane w postępowaniu, o którym mowa w ust. 5 lub 12, uznaje się w postępowaniu,
o którym mowa w ust. 2.
17. Postępowanie kwalifikacyjne zarządza i prowadzi:
1) Komendant Główny Policji – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, 5,
ust. 11 pkt 1, ust. 13 oraz 14, ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie
Głównej Policji oraz BOA;
2) Komendant CBŚP – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, 5, 13 oraz 14,
ubiegających się o przyjęcie do służby w CBŚP;
3) Komendant BSWP – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, 5, 13 oraz 14,
ubiegających się o przyjęcie do służby w BSWP;
4) Komendant CBZC – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 12–14,
ubiegających się o przyjęcie do służby w CBZC;
<4a)

Dyrektor CLKP – w stosunku do kandydatów, o których mowa w ust. 5, 13 oraz

14, ubiegających się o przyjęcie do służby w CLKP;>
5) komendant wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji – w stosunku do kandydatów,
o których mowa w ust. 2, 5, 11, 13 oraz 14, ubiegających się o przyjęcie do służby
w komendzie wojewódzkiej albo Komendzie Stołecznej Policji oraz w podległych mu
jednostkach organizacyjnych Policji.
18. Zarządzenie przez Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC,
<Dyrektora CLKP,> komendanta wojewódzkiego Policji oraz Komendanta Stołecznego
Policji postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 5, wymaga uzyskania
zgody Komendanta Głównego Policji. Zgody udziela się na wniosek zarządzającego.
19. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC,
<Dyrektor CLKP,> komendant wojewódzki Policji oraz Komendant Stołeczny Policji
odmawia objęcia kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym albo odstępuje od jego
prowadzenia w przypadku:
1) niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) niespełnienia wymagań określonych w ust. 1;
3) uzyskania negatywnego wyniku co najmniej jednego z następujących etapów
postępowania kwalifikacyjnego:
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b) testu sprawności fizycznej,
c) badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
d) rozmowy kwalifikacyjnej,
e) ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
f) postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych;
[4) uzyskania negatywnego wyniku badania psychofizjologicznego – w przypadku kandydata
ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP albo CBZC;]
<4) uzyskania negatywnego wyniku badania psychofizjologicznego – w przypadku
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBŚP, BSWP, CBZC albo
CLKP;>
5) uzyskania

negatywnego

wyniku sprawdzenia

wiedzy

i umiejętności

z zakresu

informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych,
sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny –
w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w CBZC;
6) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata
do służby w Policji;
7) niepoddania się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym
czynnościom lub etapom tego postępowania;
8) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez
niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku postępowania
sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych, gdy
z informacji posiadanych przez komendanta prowadzącego postępowanie wynika, że nie
uległy zmianie okoliczności stanowiące podstawę negatywnego wyniku tego etapu;
9) gdy nie znajduje to uzasadnienia w potrzebach kadrowych Policji;
10) rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie do służby w Policji.
20. W przypadku odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z powodu
uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku testu sprawności fizycznej, rozmowy
kwalifikacyjnej, ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej, badania psychologicznego,
badania psychofizjologicznego, niespełnienia wymagań określonych w ust. 1, zatajenia
lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby
w Policji albo postępowania sprawdzającego może on ponownie przystąpić do
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wykonawczych wydanych na podstawie ust. 23, liczonych od dnia wystąpienia przyczyny
odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
21. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się umieszczeniem kandydata na liście kandydatów
i zatwierdzeniem listy przez zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne, o którym
mowa w ust. 17.
22. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego nie stanowią informacji
publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.
23. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania
ich do wiadomości,
2) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
3) wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji,
4) zakres

tematyczny

i sposób

przeprowadzania

testu

wiedzy,

zakres

i sposób

przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i rozmowy
kwalifikacyjnej,
5) zakres tematyczny i sposób sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki,
funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci
teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny,
[6) zakres i sposób przeprowadzania badania psychologicznego kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na określone stanowisko do służby w CBŚP, BSWP albo CBZC,]
<6) zakres

i

sposób

przeprowadzania

badania

psychologicznego

kandydatów

ubiegających się o przyjęcie na określone stanowisko do służby w CBŚP, BSWP,
CBZC albo CLKP,>
7) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego
i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
kontrterrorystycznej,
8) zakres, sposób organizowania, tryb przeprowadzania i ramową metodykę badań
psychofizjologicznych oraz wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do ich
przeprowadzania,
9) sposób

uznawania

wyników

uzyskanych

przez

kandydata

w postępowaniu

kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 2, w przypadku przystąpienia do postępowania
kwalifikacyjnego określonego w ust. 5 lub 12,
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uznawania

wyników

uzyskanych

przez

kandydata

w postępowaniu

kwalifikacyjnym, o którym mowa w ust. 5 lub 12, w przypadku przystąpienia do
postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 2,
11) wymagania

dla

osób

przeprowadzających

test

sprawności

fizycznej,

badanie

psychologiczne, badanie psychofizjologiczne oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności z
zakresu

informatyki,

funkcjonowania

teleinformatycznych, sieci

systemów

informatycznych,

teleinformatycznych oraz

systemów

znajomości języka

obcego

obejmującej te dziedziny,
12) tryb złożenia i zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa
w ust. 18,
13) sposób dokonywania oceny kandydatów, w tym sposób uwzględniania w ocenie
preferencji z tytułu specjalistycznych kwalifikacji, wykształcenia, uprawnień lub
umiejętności pożądanych ze względu na potrzeby kadrowe Policji,
14) szczegółowy sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym warunki
umieszczenia kandydata na liście kandydatów oraz minimalny okres, po którym kandydat
może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub poszczególnych jego
etapów,
15) zakres informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego
– uwzględniając powszechność dostępu do informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym,
czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i ustalenia
w jego toku predyspozycji kandydata, wykształcenie, kwalifikacje lub uprawnienia osób
przeprowadzających test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne, badanie
psychofizjologiczne oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki,
funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci
teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny, a także
potrzebę zapewnienia sprawności prowadzenia tego postępowania, przejrzystości
stosowanych kryteriów

oceny, obiektywności

wyników postępowania i wyboru

kandydatów posiadających w największym stopniu cechy, umiejętności oraz kwalifikacje
przydatne do realizacji zadań służbowych, w tym uwzględniając wymagania do pełnienia
służby w jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w [art. 5a, art. 5b i art.
5d], <w art. 5a, art. 5b, art. 5d i art. 5e>oraz służbie kontrterrorystycznej.
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[1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych
stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP,
Komendant BSWP, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz
komendanci szkół policyjnych.]
<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 powiatowi (miejscy,
rejonowi) Policji oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
i komendanci szkół policyjnych.>
2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, policjantowi służy odwołanie do wyższego
przełożonego.
3. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Komendanta Głównego
Policji, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
[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. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP
albo Komendant BSWP 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.
3. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania na stanowisko
służbowe jest ukończenie przez policjanta:
1) szkolenia zawodowego podstawowego;
2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych;
3) Wyższej Szkoły Policji.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
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powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych
stanowiskach służbowych, oraz warunki mianowania na wyższe stanowiska służbowe,
uwzględniając zakres wykonywanych przez nich zadań;
2) szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w
Policji, uwzględniając rodzaje, formy, warunki i tryb ich odbywania, a także organizację i
sposób prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz nadzór nad ich realizacją.]

<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;
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warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia.
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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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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1. Policjanta można skierować na przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub
podyplomowe w kraju albo za granicą lub na aplikację w zawodach prawniczych, które są
realizowane poza jednostkami szkoleniowymi Policji.
2. Z policjantem w służbie stałej, którego zamierza się skierować na koszt Policji na
przeszkolenie, do szkoły, na studia wyższe lub podyplomowe w kraju albo za granicą lub
na aplikację w zawodach prawniczych, które są realizowane poza jednostkami
szkoleniowymi Policji, zawiera się umowę, jeżeli koszt ten w dniu skierowania przekracza
kwotę sześciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego
w danym roku na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
3. Policjant, który został zwolniony ze służby przed upływem 5 lat od dnia ukończenia nauki
lub szkoleń wymienionych w ust. 2, których koszty zostały pokryte z budżetu Policji, jest
obowiązany do zwrotu tych kosztów.
4. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa wzajemne prawa i obowiązki stron związane ze
skierowaniem, w szczególności warunki zwrotu kosztów poniesionych na naukę
i utrzymanie policjanta, w przypadku:
1) nieukończenia przez niego przeszkolenia, szkoły, studiów wyższych lub podyplomowych
w kraju albo za granicą lub aplikacji w zawodach prawniczych w wyniku uzyskania
negatywnej oceny końcowej albo przerwania nauki z winy policjanta;
2) zwolnienia ze służby w okresie, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn określonych
w art. 41 ust. 1 pkt 3–5, ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5, 7–9 oraz ust. 3.
5. Zwrot poniesionych kosztów następuje w wysokości:
1) kosztów poniesionych przez Policję – w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz
art. 41 ust. 1 pkt 3–5 i ust. 2 pkt 2 i 8;
2) proporcjonalnej do pozostałego, wynikającego z umowy, okresu służby pełnionej po
zakończeniu nauki – w pozostałych przypadkach.
6. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 3, nie obejmuje uposażenia policjanta.
7. Komendant Główny Policji może zwolnić policjanta z obowiązku zwrotu kosztów,
o których mowa w ust. 3, w całości albo w części na pisemny wniosek policjanta
uzasadniony jego szczególną sytuacją życiową, rodzinną lub materialną.
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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;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 35 3) ma zapewnione, bezpośrednio po ukończeniu szkolenia, stanowisko służbowe, na
którym są wymagane kwalifikacje zawodowe oficerskie lub 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.
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ponownie skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia
jego usunięcia.
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.
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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,
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.>
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.
3a. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w
CBŚP test i badania zarządza Komendant CBŚP.
3b. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w
BSWP test i badania zarządza Komendant BSWP.
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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.
3e. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w
CBZC badania zarządza Komendant CBZC.
<3f. W stosunku do policjantów CLKP lub ubiegających się o podjęcie służby w CLKP
test i badania zarządza Dyrektor CLKP.>
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.]
<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.>
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1. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego
pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości z
urzędu lub na własną prośbę.
2. Do przenoszenia lub delegowania policjanta właściwi są: Komendant Główny Policji na
obszarze całego państwa, Komendant CBŚP w odniesieniu do policjanta CBŚP w ramach
tej jednostki organizacyjnej, Komendant BSWP w odniesieniu do policjanta BSWP
w ramach tej jednostki organizacyjnej, Komendant CBZC w odniesieniu do policjanta
CBZC w ramach tej jednostki organizacyjnej, <Dyrektor CLKP w odniesieniu do
policjanta CLKP w ramach tej jednostki organizacyjnej,> komendant wojewódzki
Policji na obszarze właściwego województwa, komendant powiatowy (miejski) Policji na
obszarze właściwego powiatu (miasta). Jeżeli przeniesienie między województwami,
a także między CBŚP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, BSWP a innymi
jednostkami organizacyjnymi Policji [oraz między CBZC a innymi jednostkami
organizacyjnymi Policji] <, CBZC a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz
między CLKP a innymi jednostkami organizacyjnymi Policji> następuje w związku
z porozumieniem zainteresowanych przełożonych i policjanta, przeniesienia dokonuje
komendant wojewódzki Policji właściwy dla województwa, w którym policjant ma pełnić
służbę, w przypadku przeniesienia do CBŚP – Komendant CBŚP, w przypadku
przeniesienia do BSWP – Komendant BSWP, [a w przypadku przeniesienia do CBZC –
Komendant CBZC] <w przypadku przeniesienia do CBZC – Komendant CBZC, a w
przypadku przeniesienia do CLKP – Dyrektor CLKP>.
3. Czas delegacji nie może przekraczać 6 miesięcy. Komendant Główny Policji, Komendant
CBŚP, Komendant BSWP [albo Komendant CBZC] <, Komendant CBZC albo
Dyrektor CLKP> w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć czas delegacji do
12 miesięcy.
4. Komendant Główny Policji może oddelegować policjanta, za jego zgodą, do pełnienia
zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą na czas określony.
4a. Policjant może być oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją w
celu realizacji zadań określonych w ustawie lub zadań Policji wynikających z
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań międzynarodowych.
4b. Policjant może być oddelegowany do:
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zadania o charakterze określonym w ust. 4a, zwanego dalej "instytucją krajową";
2) urzędu, organizacji lub instytucji międzynarodowej albo państwa obcego, w których są
wykonywane zadania, o których mowa w ust. 4a, zwanych dalej "instytucją zagraniczną".
4c. Oddelegowanie policjanta do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru Wewnętrznego
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych
formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W
zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 36a-36p.
4d. Policjanta przyjętego do służby na zasadach, o których mowa w art. 25 ust. 5, 11 lub 12,
można przenieść lub delegować do innej służby w Policji pod warunkiem przystąpienia
przez niego do pominiętych zgodnie z tymi zasadami etapów postępowania
kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 25 ust. 2, oraz uzyskania ich pozytywnego
wyniku.
5. (uchylony).
6. (uchylony).
Art. 39a.
1. Przełożonymi właściwymi do zawieszania policjantów w czynnościach służbowych są:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w stosunku do Komendanta Głównego Policji
oraz Komendanta BSWP i jego zastępcy;
2) Komendant Główny Policji - w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:
a) Komendanta CBŚP i jego zastępcy,
aa) Komendanta CBZC i jego zastępcy,
<ab) Dyrektora CLKP i jego zastępcy,>
b) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępcy,
c) Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i jego zastępcy,
d) komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy,
e) w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,
[f) w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,]
g) w BOA;
3) Komendant CBŚP - w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w CBŚP;
3a) Komendant CBZC – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w CBZC;
4) Komendant BSWP - w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w BSWP;
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Dyrektor CLKP – w stosunku do policjanta pełniącego służbę na stanowisku

służbowym w CLKP;>
5) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - w stosunku do policjanta na stanowisku
służbowym:
a) komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji oraz jego zastępcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji;
6) komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji - w stosunku do policjanta na
stanowisku służbowym:
a) komendanta komisariatu Policji oraz jego zastępcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,
c) w komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji lub pozostającego w jego
dyspozycji;
7) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - w stosunku do policjanta na
stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
8) komendant szkoły policyjnej - w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w
szkole policyjnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może zawiesić w
czynnościach służbowych również policjantów wymienionych w ust. 1 pkt 3-8.
3. Okres zawieszenia w czynnościach służbowych przedłuża przełożony właściwy do
zawieszenia w czynnościach służbowych. Jeżeli zawieszenie w czynnościach służbowych
nastąpiło na podstawie ust. 2, okres zawieszenia w czynnościach służbowych przedłuża
Komendant Główny Policji.
Art. 39c.
1. Od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych oraz od decyzji o przedłużeniu
okresu zawieszenia w czynnościach służbowych policjantowi przysługuje odwołanie do:
1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli decyzję wydał Komendant Główny
Policji;
2) Komendanta Głównego Policji, jeżeli decyzję wydał: Komendant BSWP, Komendant
CBŚP, Komendant CBZC, <Dyrektor CLKP,> komendant wojewódzki (Stołeczny)
Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły
policyjnej;
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powiatowy (miejski, rejonowy) Policji.
2. Jeżeli decyzję o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub decyzję o przedłużeniu
okresu zawieszenia w czynnościach służbowych wydał minister właściwy do spraw
wewnętrznych, odwołanie nie przysługuje. Odwołujący może zwrócić się z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Do
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się przepisy dotyczące odwołań od
decyzji.
3. Decyzja o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub decyzja o jego przedłużeniu
podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4. Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi
się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przełożonego, który wydał decyzję.
5. Rozpatrzenie odwołania i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o których mowa w ust.
1 i 2, następuje w drodze decyzji, wydanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
lub wniosku, wraz z aktami sprawy.
Art. 41.
1. Policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach:
1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską;
2) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby
przygotowawczej;
3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego;
4a) wymierzenia przez sąd prawomocnym orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu
wykonywania zawodu policjanta;
5) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
6) upływu okresu służby określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego
kontraktu lub mianowanie na stałe;
7) upływu okresu próbnego służby kontraktowej, jeżeli policjant lub przełożony skorzystał z
uprawnienia określonego w art. 28a ust. 4[.] <;>
<8) usunięcia ze szkolenia zawodowego podstawowego.>
2. Policjanta można zwolnić ze służby w przypadkach:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 43 1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej lub
służby kontraktowej, stwierdzonego w 2 kolejnych opiniach, między którymi upłynęło co
najmniej 6 miesięcy;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne
niż określone w ust. 1 pkt 4;
3) powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach
samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach;
4) nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej;
5) gdy wymaga tego ważny interes służby;
6) likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady
etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub na niższe stanowisko
służbowe nie jest możliwe;
7) upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;
7a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia się na badania, o których mowa w art.
40a ust. 1, lub niepoddania się im, albo w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego
niestawienia się na obserwację w podmiocie leczniczym, w przypadku wyrażenia zgody
przez funkcjonariusza, chyba że skierowanie do komisji lekarskiej nastąpiło na wniosek
funkcjonariusza;
8) popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli
popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie;
9) upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny
będące podstawą zawieszenia.
3. Policjanta zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia
przez niego wystąpienia ze służby.
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
4. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 6 zwolnienie następuje po upływie 6 miesięcy, a
w przypadku służby przygotowawczej, po upływie 3 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o
likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji.

Art. 44.
1. Policjanta nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub
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<w art. 41 ust. 1 pkt 3, 4 albo 8> oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6.
2. W razie zwolnienia policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6 w okresie
ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego przysługuje mu uposażenie do końca
okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.

Art. 45.
1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 dokonuje właściwy komendant
wojewódzki Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP [albo Komendant CBZC]
<, Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP>.
2. Pozostawienie w służbie policjanta, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2, wymaga zgody
właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
3. W pozostałych przypadkach decyzje w sprawach, o których mowa w art. 37-41, podejmuje
przełożony wymieniony w art. 32 ust. 1.

Art. 46b.
1. Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w zakresie
niezbędnym do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji,
przenoszenia do służby w Policji oraz w zakresie wynikającym z przebiegu stosunku
służbowego policjantów, także po jego ustaniu, w tym ma prawo przetwarzać dane
osobowe, o których mowa w art. 9 i art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/679, z wyłączeniem
danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych daktyloskopijnych.
2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 13 ust. 1
lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia (UE) 2016/679, w zakresie, w jakim przepisy
szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania. Zabezpieczenie przetwarzania danych
osobowych polega co najmniej na dopuszczeniu do ich przetwarzania wyłącznie
policjantów lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie wydane przez
administratora danych po pisemnym zobowiązaniu policjantów lub pracowników do
zachowania przetwarzanych danych w poufności.
3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim
przetwarza te dane, jest Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant
BSWP, Komendant CBZC, [dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
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Art. 47.
1. Ustanawia się korpusy Policji i stopnie policyjne w następującym porządku:
1) w korpusie generałów Policji:
a) generalny inspektor Policji,
b) nadinspektor Policji;
2) w korpusie oficerów starszych Policji:
a) inspektor Policji,
b) młodszy inspektor Policji,
c) podinspektor Policji;
3) w korpusie oficerów młodszych Policji:
a) nadkomisarz Policji,
b) komisarz Policji,
c) podkomisarz Policji;
4) w korpusie aspirantów Policji:
a) aspirant sztabowy Policji,
b) starszy aspirant Policji,
c) aspirant Policji,
d) młodszy aspirant Policji;
5) w korpusie podoficerów Policji:
a) sierżant sztabowy Policji,
b) starszy sierżant Policji,
c) sierżant Policji;
6) w korpusie szeregowych Policji:
a) starszy posterunkowy,
b) posterunkowy.
[2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa,
Służby Celno-Skarbowej,
Wewnętrznego,

Agencji

Państwowej
Wywiadu,

Straży Pożarnej,

Służby

Wywiadu
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Wojskowego

odpowiadają

poszczególnym

stopniom

policyjnym,

uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach.]
<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 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.>

Art. 48.
1. [Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych Policji mianuje przełożony, o którym mowa
w art. 32 ust. 1.] <Na stopnie policyjne w korpusach szeregowych i podoficerów
Policji mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.> Na stopień
posterunkowego mianuje się z dniem mianowania na stanowisko służbowe.
[2. Na stopnie policyjne w korpusach podoficerów i 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.]
<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.>
3. Na pierwszy stopień oficerski, z zastrzeżeniem art. 56 ust. 3, oraz na stopnie generalnego
inspektora Policji i nadinspektora Policji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie w
służbie spraw wewnętrznych mianuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Natomiast na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Komendant Główny Policji.
<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
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na stopień policyjny objęty tym wnioskiem.
6. Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt mianowania.>

[Art. 49.
1. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji może być mianowany
policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 lub 2, ukończył szkolenie
zawodowe podstawowe i został mianowany lub powołany na stanowisko, dla którego
został określony stopień w korpusach podoficerów, aspirantów lub oficerów Policji.
2. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie aspirantów Policji może być mianowany
podoficer Policji, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 i został mianowany lub
powołany na stanowisko, dla którego został określony stopień 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, ukończył studia w Wyższej
Szkole Policji lub szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych, został mianowany
lub powołany na stanowisko, dla którego został określony stopień w korpusie oficerów
Policji, i złożył egzamin oficerski.]
<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.
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
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służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów
Policji.>
[Art. 56.
1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy mianuje się na odpowiedni
stopień policyjny.
2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od ukończenia szkolenia
zawodowego wymienionego w art. 34 ust. 3.
3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika na
odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji.
4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa,
Służby Celno-Skarbowej,
Wewnętrznego,

Agencji

Państwowej
Wywiadu,

Straży Pożarnej,

Służby

Wywiadu

Agencji

Bezpieczeństwa

Wojskowego

lub

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień policyjny.

Art. 57.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
mianowania policjantów na stopnie policyjne oraz wzory wniosku o mianowanie na
stopień policyjny i aktu mianowania na stopień policyjny, a także tryb ich sporządzania
oraz przełożonych właściwych w tych sprawach, uwzględniając warunki przystąpienia do
egzaminu oficerskiego, jego zakres, tryb i terminy składania, jednostki Policji właściwe do
przeprowadzania egzaminu oficerskiego oraz terminy mianowania na stopnie policyjne.

<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.
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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 sprawach, mając na uwadze
konieczność zachowania właściwego trybu mianowania policjantów na stopnie
policyjne i jego dokumentowania.>

Art. 61a.
1. Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie
przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez udział w doskonaleniu
zawodowym[, o którym mowa w przepisach dotyczących szczegółowych warunków
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji].
2. Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu
sprawności fizycznej policjantów.
<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
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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.>
<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.
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.>

Art. 71a.
1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych policjantów
odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP,
Komendant CBZC, <Dyrektor CLKP,> 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
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1-3, art. 2092, art. 214, art. 215, art. 2374 i art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), zwanej dalej
"Kodeksem pracy".
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. 2091 § 4, art. 228 § 1 i 2, art. 229 § 1-12, 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 § 1-31, art. 235-2352, art. 237-2372, art. 2377 §
1 pkt 1 i § 2-4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3, art. 23711 § 4 oraz art. 23711a § 4.
7. Przepisów art. 2092, art. 2093, 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.
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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, Komendant CBZC, <Dyrektor CLKP,>
komendanci wojewódzcy 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,] <art. 34 ust. 8 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.
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pełniącego służbę na

stanowisku

kierowniczym

zawiera tematykę z

zakresu

bezpieczeństwa i higieny służby oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

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;
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w art. 185 § 2 lub art. 188 Kodeksu pracy;
1b) korzystał ze zwolnienia od wykonywania zajęć służbowych w razie urodzenia się dziecka
policjanta, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 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 2021 r. poz. 1133 i 1621);
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) popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, 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 3-7;
4) zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.
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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 3-7, 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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Głównemu Policji oraz zastępcom Komendanta Głównego Policji.
15. Komendant

Główny Policji

Komendantowi

CBZC,

przyznaje

Dyrektorowi

nagrody roczne
CLKP,

Komendantowi

dowódcy

BOA,

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. Komendantowi BSWP oraz jego
zastępcom przyznaje nagrodę roczną, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 120a.
1. Policjantowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu:
1) 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy - w wysokości 1500 zł miesięcznie, albo
2) 28 lat i 6 miesięcy służby - w wysokości 2500 zł miesięcznie.
2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okresy:
1) służby w Policji;
2) służby 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, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie
Więziennej;
3) traktowane jako równorzędne ze służbą, o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 13
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).
3. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego przełożony, o
którym mowa w art. 32 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu
przez policjanta stażu służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
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opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 35, jeżeli od dnia wydania
ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje świadczenie motywacyjne
Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom oraz Komendantowi BSWP i jego
zastępcom.
6. Komendant Główny Policji przyznaje świadczenie motywacyjne Komendantowi CBŚP,
Komendantowi CBZC,

<Dyrektorowi CLKP,> dowódcy BOA, komendantom

wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, komendantom szkół
policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-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. Przepisy ust. 3 i 4
stosuje się odpowiednio.
7. Świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się policjantowi:
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 służbowej;
2) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu
prawomocnego zakończenia tego postępowania;
3) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;
4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało
warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia.
8. Jeżeli po przyznaniu świadczenia motywacyjnego wystąpią okoliczności, o których mowa
w ust. 7, niezwłocznie wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie prawa do wypłaty tego
świadczenia.
9. Od decyzji o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego oraz od decyzji
stwierdzającej ustanie prawa do wypłaty świadczenia motywacyjnego policjantowi
przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia
decyzji. W przypadku decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych lub Komendanta Głównego Policji przysługuje, w takim samym terminie,
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
10. Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres:
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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,
4) zwolnienia z zajęć służbowych, o którym mowa w art. 121b ust. 2 pkt 1 i 3-5,
5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc
- proporcjonalnie do tego okresu.
11. Świadczenie motywacyjne wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano decyzję o
przyznaniu świadczenia motywacyjnego.
12. Świadczenie motywacyjne płatne jest z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, za który świadczenie motywacyjne przysługuje.
13. Prawo do wypłaty świadczenia motywacyjnego ustaje w miesiącu, w którym decyzja, o
której mowa w ust. 8, stała się ostateczna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego
w związku ze zwolnieniem policjanta ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.
Świadczenia motywacyjnego za ten miesiąc nie wypłaca się.

Art. 133.
1. Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 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
policjanta, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego
skierowano na szkolenie zawodowe, doskonalenie zawodowe centralne lub studia w
Wyższej Szkole Policji, jest przełożony dyscyplinarny w miejscu pełnienia służby,
odbywania szkolenia, doskonalenia lub studiów, z wyłączeniem możliwości orzekania kar
dyscyplinarnych określonych w art. 134 pkt 3-7, 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 3-7, które wymierza
przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.
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Nadzoru Wewnętrznego jest Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, z wyłączeniem
możliwości orzekania kar określonych w art. 134 pkt 3-7, 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. Przełożonym dyscyplinarnym Komendanta Głównego Policji, Komendanta BSWP i jego
zastępców jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 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) Komendant Główny Policji - w stosunku do Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC,
<Dyrektora CLKP,> [dowódcy BOA,] komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta
Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, dowódcy kontyngentu policyjnego
oraz policjantów, których przełożonym dyscyplinarnym jest Komendant BSWP.

Art. 145j.
1. Komendant Główny Policji wykonuje zadania:
1) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;
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zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej, o którym mowa w art. 11
ust. 1 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;
3) krajowego punktu kontaktowego do spraw współpracy przy wymianie danych
rejestracyjnych pojazdów, o którym mowa w art. 12 ust. 2 decyzji Rady
2008/615/WSiSW;
4) krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych osobowych i nieosobowych, o
którym mowa w art. 15 decyzji Rady 2008/615/WSiSW;
5) punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 decyzji Rady 2008/616/WSiSW w
sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej
(Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12);
6) krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE
L 39 z 09.02.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 98/2013";
7) krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac, o którym mowa w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego
stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i
mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie
występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw
członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającym
rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności,
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z
29.06.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem (UE) 603/2013".
2. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy:
1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do
automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie profile
DNA ustalone na podstawie niekodującej części DNA oraz indywidualne oznaczenia
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DNA, działającego w ramach zbioru danych DNA, o którym mowa w art. 21a,
gromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich ścigania, zapobiegania
przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do których uprawnione
podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej;
2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy [z dnia 16
września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej] <z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii
Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi>, przeszukań w bazach danych
DNA udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach
DNA innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
2a) wykonywanie zautomatyzowanych, okresowych przeszukań baz danych udostępnianych
przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych o profilach DNA innych państw
członkowskich Unii Europejskiej;
3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy [z dnia 16
września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej] <z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii
Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi>, w zakresie udostępniania,
przetwarzania i wymiany danych o profilach DNA.
3. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy:
1) udostępnianie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do
automatycznych przeszukań, danych referencyjnych obejmujących wyłącznie dane
daktyloskopijne oraz indywidualne oznaczenia identyfikacyjne ze zautomatyzowanego
systemu identyfikacji daktyloskopijnej, działającego w ramach Centralnej Registratury
Daktyloskopijnej, zgromadzone w celach wykrywania sprawców przestępstw, ich
ścigania, zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, z wyłączeniem danych, co do
których uprawnione podmioty zastrzegły, że nie podlegają wymianie międzynarodowej;
2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy [z dnia 16
września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej] <z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii
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oraz

organizacjami

międzynarodowymi>,

przeszukań

w

zautomatyzowanych systemach identyfikacji daktyloskopijnej udostępnianych przez
punkty kontaktowe do spraw wymiany danych daktyloskopijnych innych państw
członkowskich Unii Europejskiej;
2a)

wykonywanie

zautomatyzowanych,

okresowych

przeszukań

zbiorów

danych

udostępnianych przez punkty kontaktowe do spraw wymiany danych daktyloskopijnych
innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy [z dnia 16
września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej] <z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii
Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi>, w zakresie udostępniania,
przetwarzania i wymiany danych daktyloskopijnych.
4. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy:
1) udostępnianie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, punktom
kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej, do przeszukań, danych lub
informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w celu wykrywania sprawców
przestępstw oraz innych czynów zabronionych należących do jurysdykcji sądów lub
prokuratury w tych państwach;
2) wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy [z dnia 16
września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej] <z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii
Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi>, przeszukań w bazach
krajowych danych rejestracyjnych pojazdów udostępnianych przez punkty kontaktowe do
spraw wymiany danych o pojazdach innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
3) współpraca z punktem kontaktowym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy [z dnia 16
września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii
Europejskiej] <z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii
Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi>, oraz z ministrem właściwym
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pojazdach.
5. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, należy:
1) przekazywanie punktom kontaktowym państw członkowskich Unii Europejskiej
informacji, w tym danych osobowych, w związku z istotnymi wydarzeniami o skutkach
transgranicznych, otrzymanych od właściwych organów krajowych, do których
ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) otrzymywanie od punktów kontaktowych państw członkowskich Unii Europejskiej
informacji, o których mowa w pkt 1, oraz ich przekazywanie właściwym organom
krajowym, do których ustawowych zadań należy realizacja zadań w zakresie zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
5a. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, należy:
1) obsługa ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania
takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w
załącznikach I II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych
wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji
zawierających te substancje, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 13 kwietnia
2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2019
r. poz. 994);
2) zapewnienie odbierania połączeń telefonicznych oraz obsługa adresu poczty elektronicznej
na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji, o których mowa w pkt 1;
3) prowadzenie ewidencji zgłoszeń podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich
transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach
I II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na
podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te
substancje;
4) korzystanie z systemu wczesnego ostrzegania Europolu w celu ułatwienia wykrywania
sprawców przestępstw i ostrzeganie właściwych organów w innych państwach
członkowskich Unii Europejskiej przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z
możliwości użycia substancji, o których mowa w pkt 3, do nielegalnego wytwarzania
materiałów wybuchowych;
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98/2013, w ramach współpracy między właściwymi organami i podmiotami
gospodarczymi;
6) wymiana informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw
członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności za pomocą urządzeń teletransmisji
danych, w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym.
5b. Do zadań krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac, o którym mowa w ust. 1 pkt 7,
należy:
1) przesyłanie do systemu Eurodac danych daktyloskopijnych wraz z właściwymi numerami
referencyjnymi zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) 603/2013;
2) weryfikowanie wyników porównania zgodnie z art. 25 ust. 4 rozporządzenia (UE)
603/2013;
3) komunikowanie się z systemem Eurodac zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 603/2013;
4) przekazywanie wyników porównania danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac
właściwym organom.
6. Zadania, o których mowa w ust. 2, 3 i 5b, Komendant Główny Policji wykonuje przy
pomocy [Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji] < CLKP >.

Art. 145k.
1. Komenda Główna Policji wykonuje zadania krajowego biura do spraw odzyskiwania
mienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia
2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach
członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z
przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z
18.12.2007, str. 103).
2. Współpraca, w rozumieniu przepisów decyzji Rady 2007/845/WSiSW, między krajowym
biurem do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w ust. 1, a krajowymi biurami ds.
odzyskiwania mienia innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w
zakresie wymiany informacji w celu wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z
przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem, oraz w zakresie
przetwarzania tych informacji, odbywa się na zasadach i warunkach określonych w
ustawie [z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw
członkowskich Unii Europejskiej] <z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z
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agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi>.

U S T A W A z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 537)
Art. 1.
1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników
zatrudnionych w:
1) Kancelarii Sejmu;
2) Kancelarii Senatu;
3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3a) (uchylony);
3b) Sądzie Najwyższym;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego;
7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
7a) Biurze Rzecznika Praw Dziecka;
7b) Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
8a)

Urzędzie

Prokuratorii

Generalnej

Rzeczypospolitej

Polskiej

w

sprawach

nieuregulowanych w odrębnych przepisach;
9) Krajowym Biurze Wyborczym;
9a) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) regionalnych izbach obrachunkowych;
13) Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;
14) Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu;
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skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej
lat 15.
2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów
oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy
terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym
organom administracji rządowej,
4) (uchylony),
4a) Rządowym Centrum Legislacji,
5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat
pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
5a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,
5b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
5ba)

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

5bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
5c) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
6) (uchylony),
7) (uchylony),
8) Biurze Nasiennictwa Leśnego
wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

U S T A W A 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)
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1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.,
wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o:
1) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby;
2) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie
więcej jednak niż za trzy lata tych okresów;
3) 1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres
składkowy, o którym mowa w pkt 2;
4) 0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.
2. Emeryturę podwyższa się o:
1) 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w charakterze nurków i
płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu;
2) 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:
a) w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach,
b) w składzie załóg nawodnych jednostek pływających,
c) w charakterze skoczków spadochronowych i saperów,
d) w służbie wywiadowczej za granicą;
3) 0,5% podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających
życiu i zdrowiu.
3. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc
pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.
3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby wojskowej, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych w
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.
<3b. Emeryturę podwyższa się o 1% podstawy wymiaru z tytułu przyznania Medalu
imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.>
4. Emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo
pozostaje w związku ze służbą.
5. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których mowa w
ust. 1 i 2, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.
5a. Przepisy art. 14 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podwyższania
emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając dla poszczególnych grup normy
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wykonywania lotu w składzie personelu latającego na samolotach tłokowych i
śmigłowcach, wykonania skoków spadochronowych, okres pełnienia służby na
jednostkach pływających; liczbę dni w roku:
1) w rozminowaniu i oczyszczaniu terenu z przedmiotów wybuchowych, w służbie
wywiadowczej za granicą z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub
kierowaniem takimi czynnościami, działaniach ratowniczych, w fizycznej ochronie osób i
mienia w warunkach zagrożenia,
2) bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi w oddziałach dla nosicieli wirusa HIV, dla
osadzonych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych
i osadzonych szczególnie niebezpiecznych w okresie do dnia 31 sierpnia 1998 r. oraz w
oddziałach dla osadzonych niebezpiecznych i w oddziałach terapeutycznych dla
skazanych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo po dniu 1
września 1998 r., oraz okresy pełnienia służby na froncie w czasie wojny i w strefie
działań wojennych.
Art. 18.
1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o
których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru emerytury. W
przypadku zwiększenia emerytury, o którym mowa w art. 15 ust. 4, kwota emerytury nie
może przekroczyć 80% podstawy wymiaru emerytury.
<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.>
2. Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń
pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może być niższa od kwoty najniższej
emerytury lub renty, z uwzględnieniem ust. 3.
3. W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a albo art. 15d
przysługującej łącznie z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od
kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, aby suma
tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury.
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Art. 18e.
1. Emerytura dla funkcjonariusza wynosi 60% podstawy jej wymiaru za 25 lat służby i
wzrasta o 3% za każdy dalszy rok tej służby.
2. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc
pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.
<2a. Emeryturę podwyższa się o 1% podstawy jej wymiaru z tytułu przyznania Medalu
imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.>
3. Przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości okresy, o których mowa w
ust. 1 i art. 18c, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Art. 18g.
1. Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o
których mowa w art. 25, nie może przekroczyć 75% podstawy jej wymiaru.
<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.>
2. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 24.
Renta rodzinna przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że:
1) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza rentę rodzinną wymierza się od renty
inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi w dniu śmierci albo
zaginięcia, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego, z zastrzeżeniem art. 22a; przepis
art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio;
1a) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza:
a) w czasie pełnienia służby w kontyngencie policyjnym wydzielonym do realizacji zadań, o
których mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
b) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, na terytorium państw w całości lub
części uznanych za strefę działań wojennych, jeżeli funkcjonariusz wykonywał czynności
operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 albo w art. 22 ustawy z
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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albo czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w art. 25 pkt 1 albo w art. 26
pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687), lub kierował wykonywaniem takich
czynności,
c) w czasie pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do realizacji
zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1-3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o
Straży Granicznej,
d) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał
zadania w warunkach, o których mowa w art. 60a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o
Biurze Ochrony Rządu,
e) w czasie 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,
f) w czasie pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli funkcjonariusz wykonywał
zadania w warunkach, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
Służbie Ochrony Państwa
- renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;
1b) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby
Wywiadu Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek urazów
doznanych w czasie pełnienia służby lub chorób powstałych w tym czasie, albo jeżeli
śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo
choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,
rentę rodzinną wymierza się od renty inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu
funkcjonariuszowi w dniu śmierci, bez uwzględnienia dodatku pielęgnacyjnego; przepis
art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio;
1c) w razie śmierci funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu
Wojskowego po zwolnieniu ze służby, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku albo
choroby powstałej w czasie wykonywania zadań służbowych, o których mowa w art. 25
pkt 1 lub w art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, lub kierowania wykonywaniem takich
czynności, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;
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które przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty
inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu, z zastrzeżeniem pkt 1b i art. 22a;
3) w razie niedoliczenia do wysługi emerytalnej zmarłego emeryta, o którym mowa w art. 15
lub art. 15e, okresów, o których mowa w art. 14 ust. 1, okresy te dolicza się na wniosek
osoby uprawnionej do renty rodzinnej do wysługi emerytalnej zmarłego, na zasadach
określonych w art. 14;
<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 rodzinnej, w wysłudze
emerytalnej zmarłego, na zasadach określonych w art. 15 ust. 3b lub w art. 18e ust.
2a;>
4) o niezdolności do pracy i stopniu tej niezdolności oraz niezdolności do samodzielnej
egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, uprawnionych członków rodziny orzeka lekarz orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
5) jeżeli śmierć funkcjonariusza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu
karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się przewidzianego w ustawie o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawieszania lub
zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu działalności
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta rodzinna
przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;
6) jeżeli śmierć funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu
Wojskowego po zwolnieniu ze służby, pozostająca w związku z tą służbą, jest
następstwem czynu karalnego, przy wypłacaniu renty rodzinnej nie stosuje się
przewidzianego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia w razie osiągania przychodu z tytułu
działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku renta
rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia;
7) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, o której
mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia.
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1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych
w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak
niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do renty
inwalidzkiej III grupy.
3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130%
przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

za

kwartał

kalendarzowy,

ostatnio

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty
inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.
[4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 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.]
<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.>

USTAWA

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

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2073)

Art. 11a.
1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest organem, przy pomocy którego minister właściwy
do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad służbami jemu podległymi lub przez niego
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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) 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, dowódców jednostek organizacyjnych i ich
zastępców, < Dyrektora CLKP i jego zastępców,> dyrektorów i zastępców dyrektorów
komórek organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych oraz naczelników, a także osób
zajmujących te stanowiska,
b) 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 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
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mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728),
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 Służbie Ochrony Państwa oraz kandydatów do nadania stopni nadbrygadiera i
generała brygadiera w Państwowej Straży Pożarnej,
d) 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 2020 r. poz. 138),
f) 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) ujawnianie i monitorowanie zachowań naruszających zasady etyki zawodowej
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków
Państwowej Straży Pożarnej;
4) ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości zaistniałych w związku z prowadzonymi
czynnościami wyjaśniającymi i postępowaniami dyscyplinarnymi w Policji, Straży
Granicznej, Służbie Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej;
5) analizowanie informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty nadzorowane;
6) 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) 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;
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Wewnętrznych Straży Granicznej;
9) 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) 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) 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) 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.

U S T A W A z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji (Dz. U.
poz. 726)
[o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji.]
< o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza
Policji Andrzeja Struja >

[Art. 1.
Ustanawia się Medal za Zasługi dla Policji, zwany dalej "Medalem", za wybitne zasługi w
dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za
współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.]
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Ustanawia się:
1) Medal za Zasługi dla Policji;
2) Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.>

<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.>

Art. 2.
[Medal może być nadany:]
<Medal za Zasługi dla Policji może być nadany: >
1) obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, w tym policjantowi i pracownikowi
Policji, który:
a) inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z
organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi,
b) swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosił sprawność działań Policji,
c) swoją działalnością przyczynił się do rozwoju współpracy Policji z policjami innych
państw,
2) cudzoziemcowi lub obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza granicami kraju, który:
a) przyczynił się do rozwoju Policji lub podejmował działania skutkujące podniesieniem
sprawności jej działania lub poziomu jej wyposażenia technicznego,
b) wykazał się osiągnięciami w dziedzinie współdziałania policji innych państw z Policją,
c) działał na rzecz Policji lub wspierał jej działania na forum międzynarodowym.

<Art. 2a.
Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja przyznaje się policjantowi za
podjęcie:
1) poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia
z narażeniem własnego życia lub zdrowia;
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własnego życia lub zdrowia.>

[Art. 3.
Medal może być nadany pośmiertnie.]

<Art. 3.
Medal, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lub 2, może być nadany pośmiertnie.>

Art. 4.
Medal <, o którym mowa w art. 1 pkt 1,> posiada trzy stopnie:
1) I stopień - Złoty Medal za Zasługi dla Policji,
2) II stopień - Srebrny Medal za Zasługi dla Policji,
3) III stopień - Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.

Art. 5.
1.Medal <, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,> nadaje minister właściwy do spraw
wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.
2.Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę Medalu <, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,> i
legitymację potwierdzającą jego nadanie.

Art. 6.
1.Stopień Medalu <, o którym mowa w art. 1 pkt 1,> nadaje się odpowiednio do zasług
osoby, która ma być nim wyróżniona.
2.Medal <, o którym mowa w art. 1 pkt 1,> tego samego stopnia może być nadany tej samej
osobie tylko raz.
3.Osobie wyróżnionej nie nadaje się Medalu <, o którym mowa w art. 1 pkt 1,> w stopniu
niższym od posiadanego.
<Art. 6a.
Medal, o którym mowa w art. 1 pkt 2, może być nadany tej samej osobie tylko raz.>
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1.Odznaką Medalu 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, w
zależności od jego stopnia, są złocone, srebrzone albo patynowane na brązowo. Na
odwrotnej stronie Medalu jest umieszczony tłoczony napis "MEDAL ZA ZASŁUGI DLA
POLICJI". Nad napisem oraz pod nim znajduje się liść dębu.
2.Odznaka Medalu 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 wraz ze wstążką i baretkami określa załącznik do ustawy.]

< 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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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 przecięcie –
przedwcześnie zakończone życie podkomisarza Andrzeja Struja, a na całości
pięciowierszowy, 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.>

Art. 8.
1.Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z własnej inicjatywy albo na wniosek
Komendanta Głównego Policji, może pozbawić Medalu <, o którym mowa w art. 1 pkt
1 i 2,> osobę wyróżnioną, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie, za które wymierzono karę pozbawienia wolności,
ograniczenia wolności albo grzywny.
2.Osoba, o której mowa w ust. 1, może zostać pozbawiona Medalu <, o którym mowa w art.
1 pkt 1,>:
1) wszystkich stopni - w przypadku skazania za popełnienie zbrodni lub występku,
2) najwyższego posiadanego stopnia - w przypadku popełnienia występku, za który została
wymierzona tylko kara grzywny.
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1.Dane osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu <, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,>
podlegają ewidencji.
2.Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące dane osoby wyróżnionej:
1) imiona i nazwisko oraz imię ojca,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) obywatelstwo,
4) państwo stałego zamieszkania,
5) wskazanie dokumentu tożsamości,
6) określenie wnioskodawcy i daty złożenia wniosku o nadanie Medalu <, o którym mowa w
art. 1 pkt 1 i 2,>,
[7) numer i datę decyzji o nadaniu Medalu, a w przypadku pozbawienia tego Medalu - także
decyzji o pozbawieniu.]
<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.>
3.Do ewidencji dołącza się wnioski, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1.

< 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.>

[Art. 10.
1.Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu,
2) sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa
w art. 9 ust. 1,
3) wzory odpowiednich dokumentów.
2.Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności:
1) zawierać wzór wniosku o nadanie Medalu, w którym powinny być zamieszczone: dane
osoby, która ma być wyróżniona Medalem, uzasadnienie nadania Medalu, organ
występujący z wnioskiem o nadanie Medalu oraz termin rozpatrzenia tego wniosku,
2) zawierać wzór legitymacji nadania Medalu, na której powinny być zamieszczone: godło
Rzeczypospolitej Polskiej, numer i data wystawienia legitymacji, podstawa nadania
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Medalu oraz podpis i pieczęć organu przyznającego Medal,
3) przewidywać uroczysty charakter aktu wręczania Medalu,
4) określać sposób noszenia odznaki i baretki Medalu,
5) określać sposób prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medali,
6) określać tryb wydawania odznaki Medalu i wtórnika legitymacji Medalu, w przypadku ich
zagubienia albo zniszczenia.]
<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.>
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- 82 ZAŁĄCZNIK <nr 1>
WZÓR ODZNAKI "MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POLICJI"

<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

WZÓR
MEDAL IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA
Awers

Rewers

>
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- 83 U S T A W A z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233)

Art. 2.
1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów
oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy
terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym
organom administracji rządowej,
3a) Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej;
4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat
pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią
inaczej,
4a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,
4b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
<4bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,>
4c) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
5) (uchylony),
6) Biurze Nasiennictwa Leśnego,
7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których
dysponentami są organy administracji rządowej
- zwanych dalej "urzędami".
2. Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich
zastępcy.
3. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na
podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w
której są zatrudnione.
4. Prawa i obowiązki członków korpusu służby zagranicznej oraz zasady organizacji i
funkcjonowania tej służby określają przepisy o służbie zagranicznej.
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- 84 U S T A W A z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 i
1728)
Art. 58.
1. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego o charakterze
stałym:
[1) dodatek za wysługę lat w wysokości:
a) 5% uposażenia zasadniczego - po 2 latach służby,
b) 10% uposażenia zasadniczego - po 5 latach służby,
c) 15% uposażenia zasadniczego - po 10 latach służby,
d) 20% uposażenia zasadniczego - po 15 latach służby,
e) 25% uposażenia zasadniczego - po 20 latach służby,
f) 30% uposażenia zasadniczego - po 25 latach służby,
g) 35% uposażenia zasadniczego - po 30 latach służby;]
<1) dodatek za wysługę lat;>
2) dodatek za stopień;
3) dodatek służbowy.
[2. Przy ustalaniu dodatku za wysługę lat uwzględnia się okres zasadniczej służby wojskowej
w rozumieniu przepisów rozdziału 3 działu III ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz okresy zatrudnienia w
jednostkach organizacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy.]
<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 Marszałkowskiej, Służbie Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służbie Celnej i Służbie CelnoSkarbowej;
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 Celno-Skarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 18
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 85 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.>
<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:
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.
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- 86 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 że zostało ono
umorzone

warunkowo,

uniewinnienia

prawomocnym

wyrokiem

sądu

lub

uniewinnienia w postępowaniu dyscyplinarnym.>
[3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy 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 służbowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, także
warunki jego obniżania, uwzględniając zakres obowiązków służbowych i ich specyfikę.]
<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.>

U S T A W A

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)
Art. 34.
1. Prawo do świadczeń odszkodowawczych i ich wysokość ustala się w drodze decyzji.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydają:
1) Prezes Rady Ministrów w stosunku do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i ich zastępców oraz
członków ich rodzin;
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- 87 2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do:
a) Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, Komendanta Głównego Straży Granicznej
i jego zastępców, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców,
Komendanta Służby Ochrony Państwa i jego zastępców oraz członków ich rodzin,
b) funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia zadań służbowych w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin;
2a) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej i jego zastępców oraz członków ich rodzin;
2b) Szef Kancelarii Sejmu w stosunku do Komendanta Straży Marszałkowskiej, jego
zastępców, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz członków ich rodzin;
3) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stosunku do funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członków ich rodzin;
4) Szef Agencji Wywiadu w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków
ich rodzin;
5) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin;
6) Komendant Główny Policji w stosunku do:
a) dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, Komendanta
Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, <Dyrektora Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Policji i jego zastępców> Komendanta Biura Spraw
Wewnętrznych Policji i jego zastępców, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania
Cyberprzestępczości i jego zastępców, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji
i ich zastępców, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zastępcy
Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Kanclerza Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i ich zastępców [oraz dyrektora
instytutu badawczego Policji i jego zastępców], a także członków ich rodzin,
b) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz członków ich
rodzin;
6a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy
pełniących służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz członków ich rodzin;
6b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do funkcjonariuszy
pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz członków ich rodzin;
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Centralnego

Biura

Zwalczania

Cyberprzestępczości

w stosunku

do

funkcjonariuszy pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości
oraz członków ich rodzin;
<6d) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w stosunku do
funkcjonariuszy pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym
Policji oraz członków ich rodzin;>
7) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących
służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin;
8) Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół
policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im szkołach
oraz członków ich rodzin;
[9) dyrektor instytutu badawczego Policji w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w
instytucie oraz członków ich rodzin;]
10) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:
a) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i ich
zastępców, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jego zastępców,
komendantów oddziałów Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów ośrodków
szkolenia Straży Granicznej i ich zastępców, komendantów ośrodków Straży Granicznej i
ich zastępców oraz członków ich rodzin,
b) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz
członków ich rodzin;
11) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży
Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej w stosunku do funkcjonariuszy
pełniących służbę na terenie ich działania oraz członków ich rodzin;
11a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w stosunku do
funkcjonariuszy pełniących służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz
członków ich rodzin;
12) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do:
a) komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, komendantów
szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektora instytutu badawczego
Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępców, dyrektora Centralnego Muzeum
Pożarnictwa oraz członków ich rodzin,
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oraz członków ich rodzin;
13) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do komendantów
powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, funkcjonariuszy
pełniących służbę w podległych im komendach wojewódzkich Państwowej Straży
Pożarnej oraz członków ich rodzin;
14) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do
funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im komendach powiatowych (miejskich)
Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin;
15) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących
służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych szkół oraz członków ich rodzin;
16) dyrektor instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do
funkcjonariuszy pełniących służbę w instytucie oraz członków ich rodzin;
17) dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w stosunku do funkcjonariuszy pełniących
służbę w tej jednostce oraz członków ich rodzin;
18) Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku do funkcjonariuszy pełniących
służbę w Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz członków ich rodzin;
19)

szefowie

delegatur

Wojskowej

Ochrony

Przeciwpożarowej

w

stosunku

do

funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im delegaturach oraz członków ich
rodzin;
20) właściwy terytorialnie szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w stosunku
do funkcjonariuszy pełniących służbę w wojskowych strażach pożarnych oraz członków
ich rodzin;
21) Komendant Służby Ochrony Państwa w stosunku do funkcjonariuszy Służby Ochrony
Państwa oraz członków ich rodzin;
22) kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej oraz członków ich rodzin.
3. W przypadku funkcjonariusza zwolnionego ze służby przed ustaleniem uszczerbku na
zdrowiu doznanego wskutek choroby oraz funkcjonariusza zaginionego decyzję, o której
mowa w ust. 1, wydaje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz
ostatnio pełnił służbę.
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