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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Administracji 

i Spraw Wewnętrznych wnosi projekt ustawy: 

- o zmianie ustawy o Policji. 

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został 

upoważniony poseł Arkadiusz Czartoryski. 

Przewodniczący Komisji 

(-) Arkadiusz Czartoryski 



U S TAWA

z dnia r. 

o zmianie ustawy o Policji

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.1)) 

w art. 96 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który 

w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego 

lub domu, o którym mowa w ust. 1, można przydzielić tymczasową kwaterę według 

przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. 

Koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji.”. 

Art. 2. W sprawach dotyczących kosztów zakwaterowania policjantów przeniesionych 

z urzędu do służby w innej miejscowości stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r.

poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077 i 2102.



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2067, z późn. zm.) policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej 

miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-

pensjonatowego, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących 

norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodzin. Koszty 

zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji, nie dłużej jednak niż 

przez 2 lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery. W efekcie aktualny stan 

prawny w sposób niedostateczny chroni interesy policjantów przeniesionych z urzędu 

do służby w innej miejscowości, którym przydzielono tymczasową kwaterę albowiem 

koszty zakwaterowania pokrywane są ze środków budżetowych Policji jedynie przez 

ograniczony okres. W projekcie proponuje się, aby koszty zakwaterowania były 

pokrywane przez Policję przez cały okres pełnienia służby w tej miejscowości. 

Przeniesienie z urzędu policjanta o wysokich kwalifikacjach zawodowych do służby w 

innej miejscowości wiąże się bowiem z ponoszeniem przez taką osobę dodatkowych 

kosztów wynikających z konieczności pokrywania opłat związanych z 

zakwaterowaniem w nowym miejscu pełnienia służby. Z uwagi na fakt, że jednostki 

Policji powinny mieć na względzie maksymalne wykorzystanie rezerw kadrowych na 

potrzeby służby (w szczególności wiedzy, umiejętności i doświadczenia policjantów 

posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe), zasadne jest 

zrekompensowanie policjantom dodatkowych finansowych obciążeń, jakie są 

następstwem takiej decyzji. Proponowana regulacja umożliwi również właściwe 

dysponowanie zasobami kadrowymi Policji w kontekście pojawiających się wakatów 

na różnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych Policji. Przyczyni się do 

sprawnego obsadzania wakujących stanowisk i będzie umożliwiała sprawne 

kierowanie policjantów do wykonywania zadań w innych jednostkach organizacyjnych 

Policji, w zależności od aktualnej fluktuacji kadr, zapewniając jednocześnie 

odpowiednie wykorzystanie potencjału osobowego.  

Wejście w życie zmian w zakresie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 

Policji wywoła skutki finansowe w wysokości 1.848 tys. zł w pierwszym roku 

obowiązywania ustawy. W kolejnych latach wysokość kwoty wydatków ponoszonych 
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w związku z wejściem w życie projektowanej regulacji przez Policję będzie podobna. 

Przyjęte do wyliczeń kwoty oparte są na ostatnich danych dotyczących kosztów 

ponoszonych w 2017 r. przez Policję z tytułu utrzymania kwater tymczasowych. Kwota 

1.849 tys. zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy stanowi różnicę pomiędzy 

kosztami jakie szacunkowo rocznie ponosi Policja w obowiązującym stanie prawnym 

w zakresie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (około 894 tys. zł), a 

kosztami jakie szacunkowo będzie ona musiała ponosić po nowelizacji tego przepisu 

(około 2.742 tys. zł.). Tym samym kwota 894 tys. zł. ponoszona przez Policję w celu 

zrealizowania obowiązku wynikającego z obecnego brzmienia art. 96 ust. 4 ustawy o 

Policji nie stanowi skutku wejścia w życie projektowanej regulacji.  

Całość kosztów związanych z wejściem w życie projektowanych zmian zostanie 

pokryta z Budżetu Państwa, w części 42 – „Sprawy wewnętrzne” w zakresie budżetu 

Policji i nie wpłynie na konieczność podwyższenia jego limitu. Projektowana regulacja 

nie będzie miała zatem wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego. 

Ustawa spowoduje pozytywne skutki społeczne. Nie wywoła natomiast skutków 

gospodarczych ani prawnych. 

Projekt nie ma wpływu na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 








