
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji Jarosława Szymczyka 

Szanowny Komendancie! 

Pion prawny w Komendzie Głównej Policji uległ daleko idącej ingerencji byłego komendanta 

głównego Policji, pana Marka Działoszyńskiego, bowiem na skutek jego działań zlikwidowano w 

2013 r. Biuro Prawne. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 

prawnych „w organie państwowym lub samorządowym radca prawny wykonuje pomoc prawną w 

komórce lub w jednostce organizacyjnej, w biurze, w wydziale lub na wyodrębnionym stanowisku do 

spraw prawnych podległym bezpośrednio kierownikowi tego organu. W organie państwowym radca 

prawny może być zatrudniony także w innej wyodrębnionej komórce lub jednostce organizacyjnej i 

podlegać jej kierownikowi”. Ponadto treść art. 9 ust. 2 tej ustawy wskazuje, że jeżeli jednostka 

zatrudnia 2 lub więcej radców prawnych, jednemu z nich powierza się koordynację pomocy prawnej w 

tej jednostce. 

Z powyższych przepisów rangi ustawowej wynika zatem jednoznacznie, że radcowie prawni w 

Komendzie Głównej Policji powinni wykonywać pomoc prawną w komórce organizacyjnej (biurze 

lub wydziale) pod warunkiem, że ta komórka będzie bezpośrednio podległa komendantowi głównemu 

Policji. Tak jednak nie jest, gdyż Wydział Pomocy Prawnej, w którym umiejscowiono radców 

prawnych, jest częścią Gabinetu Komendanta Głównego Policji, a więc innej komórki organizacyjnej, 

która jest bezpośrednio podległa komendantowi głównemu Policji. Wydział ten jest zatem pośrednio 

podległy komendantowi głównemu Policji, a co za tym idzie radcowie prawni również są pośrednio 

podlegli kierownikowi organu. 

Zdanie drugie przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o radcach prawnych posługujące się wyrazem „także”, a 

więc alternatywą łączną, wskazuje, że w przypadku, gdy istnieje w danym organie komórka do spraw 

pomocy prawnej, to w innej komórce organizacyjnej tego organu (np. kadrowej, finansowej, 

logistycznej etc.) mogą być zatrudnieni radcowie prawni. Warunkiem jednakże jest istnienie w 

pierwszej kolejności komórki pomocy prawnej podległej bezpośrednio komendantowi głównemu 

Policji, a dopiero wtórnie możliwe jest istnienie pomocy prawnej w innych komórkach 

organizacyjnych Komendy Głównej Policji. Zestawienie powyższego z cytowanym art. 9 ust. 2 

ustawy o radcach prawnych wskazuje, że w Komendzie Głównej Policji powinien istnieć koordynator 

pomocy prawnej tej jednostki Policji jako radca prawny w randze kierownika komórki (biura lub 

wydziału) bezpośrednio podległy komendantowi głównemu Policji. 

Takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem w MSWiA, gdzie istnieje Departament Prawny, 

którym zarządza radca prawny w randze dyrektora departamentu, bezpośrednio podległy ministrowi 

spraw wewnętrznych i administracji. Takie rozwiązanie jest zatem w pełni zgodne z ustawą o radcach 

prawnych. Dodatkowo w innych komórkach organizacyjnych MSWiA również zatrudnieni są 

radcowie prawni świadczący pomoc prawną dla tych komórek (np. Departament Budżetu). 

Analogiczne rozwiązanie jest przyjęte w innych jednostkach organizacyjnych bezpośrednio 

podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, np. Straży Granicznej czy Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Dodatkowo za takim rozwiązaniem przemawia konieczność zachowania jednolitości względem 

spraw związanych z legislacją w Komendzie Głównej Policji. Departament Prawny MSWiA w swej 

strukturze posiada Wydział Legislacji, co jest podyktowane względami praktycznymi w zakresie 

koordynacji legislacji w resorcie spraw wewnętrznych, jak i ma swoje podłoże funkcjonalne w 

zakresie bezpośredniej współpracy legislatorów z radcami prawnymi przy procedowaniu aktów 

prawnych. Taka konstrukcja, połączenie w jednym pionie prawnym Wydziału Legislacji i wydziału 

pomocy prawnej, jest w pełni racjonalna i uzasadniona, gdyż pozwala nadzorować w jednym miejscu 

wszelkie kwestie prawne związane z bieżącą działalnością organu. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Komendanta o podanie informacji odnośnie do 



koncepcji oraz przewidywanego terminu reaktywowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej w 

postaci np. biura prawnego w Komendzie Głównej Policji w celu doprowadzenia do zgodności z 

ustawą o radcach prawnych, jak i w celu powrotu do jednolitego sposobu funkcjonowania pomocy 

prawnej oraz legislacji w całym resorcie spraw wewnętrznych i administracji. 

 

Ze względu na powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Komendanta 

Głównego Policji informacji o finalnym i zgodnym z prawem sposobie uregulowania przedmiotowej 

kwestii. 

Józef Łyczak 

 


