U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie ustawy 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
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r.
ustawy 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, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 13 w pkt 10 w lit. e w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 21” zastępuje się
wyrazami „ust. 23”;

2)

w art. 13 w pkt 12, w art. 34:
a) w ust. 4 w pkt 2 wyrazy „przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego” zastępuje się wyrazami „przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
b) w ust. 6 wyrazy „za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia
publicznego” zastępuje się wyrazami „za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe”;

3)

w art. 13 w pkt 12, w art. 34 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) skazany za przestępstwo wyrokiem sądu – przez rok od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia, chyba że interes służby nie sprzeciwia się
mianowaniu albo powołaniu na wyższe stanowisko służbowe pomimo
skazania lub od popełnienia czynu, za który został skazany, upłynęło więcej
niż 2 lata.”;
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4)

w art. 13 w pkt 13:
a) w art. 34f:
– w ust. 1:
– – w pkt 1 wyrazy „zwolnienie go” zastępuje się wyrazem „usunięcie”,
– – w pkt 3 po wyrazie „przełożony” dodaje się wyrazy „, o którym mowa
w art. 32 ust. 1,”,
– – w pkt 4 po wyrazie „przełożony” dodaje się wyrazy „, o którym mowa
w art. 39a ust. 1 i 2,”,
– – w pkt 8 po wyrazie „szkolenia” dodaje się wyrazy „lub egzaminu
końcowego”,
– w ust. 2 po wyrazach „jego śmierci” dodaje się wyrazy „lub uznania
za zaginionego”;
b) art. 34g otrzymuje brzmienie:
„Art. 34g. 1. Policjant usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34
ust. 8, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1, 3–5 i 11 może
dokończyć przerwane szkolenie, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia
ustania przyczyny, z powodu której został zwolniony ze szkolenia, przełożonemu
właściwemu do spraw osobowych zgłosi gotowość do dokończenia szkolenia.
2. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34
ust. 8, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 6–10 można ponownie
skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego
usunięcia.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do policjanta przywróconego do służby.”,
c) w art. 34j ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Policjant, który ukończył doskonalenie zawodowe, o którym mowa
w art. 34h ust. 2 pkt 1, otrzymuje świadectwo jego ukończenia.”;

5)

w art. 13 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) w art. 41 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10
w brzmieniu:
„10) usunięcia ze szkolenia zawodowego podstawowego, w przypadkach

–3–
wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1, 3 i 5–8.”;”;

6)

w art. 13 skreśla się pkt 19;

7)

w art. 17:
a) w pkt 11, w art. 7 w ust. 1:
– w zdaniu czwartym po wyrazach „granatowa wstęga z” dodaje się wyraz
„majuskułowym”,
– w zdaniu piątym wyrazy „odwrotna strona Medalu” zastępuje się wyrazami
„rewers Medalu”,
– w zdaniu szóstym wyrazy „Na odwrotnej stronie” zastępuje się wyrazami
„Na rewersie” oraz po wyrazie „tłoczony” dodaje się wyrazy „, majuskułowy”,
b) w pkt 12, w art. 7a w ust. 2 po wyrazach „ciemnogranatowej o” dodaje się wyrazy
„długości 70 mm i”;

8)

w art. 19:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„dodatek za wysługę lat w wysokości nie niższej niż:”;”,
b) w pkt 4, w ust. 3 skreśla się wyrazy „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”;

9)

w art. 19:
a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „i 1728)” dodaje się wyrazy
„wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1,
dotychczasowe pkt 1–4 oznacza się jako lit. a–d oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2) w art. 60c w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 870, 2112
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i 2320)”;”,
b) w dotychczasowym pkt 3:
– w ust. 2a po wyrazach „na podstawie przepisów” dodaje się wyrazy „ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r.” oraz po wyrazie „macierzyństwa” dodaje się wyrazy
„(Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621 i 1834)”,
– w ust. 2b po wyrazach „na podstawie przepisów” dodaje się wyrazy „ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 r.”;

10)

w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uchyla się pkt 9.”;

11)

w art. 27 wyrazy „31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2024 r.”;

12)

w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 użyte dwukrotnie wyrazy „ust. 21” zastępuje się wyrazami
„ust. 23”;

13)

w art. 31 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2,”;

14)

w art. 31 w ust. 3 wyrazy „Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister
Sprawiedliwości monitorują wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1
i 2, i dokonują” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw wewnętrznych,
w zakresie limitu, o którym mowa w ust. 1, i Minister Sprawiedliwości w zakresie
limitu, o którym mowa w ust. 2, monitoruje wykorzystanie limitu wydatków,
o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, i dokonuje”;

15)

w art. 32 w pkt 1 wyrazy „art. 21–26” zastępuje się wyrazami „art. 20–26”;

16)

w art. 32 w pkt 2 skreśla się wyrazy „19,”;

17)

w załączniku nr 2:
a) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

–5–

6

Wzmocnienie formacji o dodatkowe
etaty funkcjonariuszy

43 670

195 062 354 152 508 761 1 101 645

b) lp. 8 otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie wynagrodzeń
8

pracowników jednostek organizacyjnych 280 655 304 507 304 507 304 507 1 194 176
formacji

18)

w załączniku nr 3:
a) w tabeli 1:
– lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Wzmocnienie formacji o dodatkowe
etaty funkcjonariuszy

29 610

144 924 266 199 387 342 828 075

– lp. 8 otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie wynagrodzeń
8

pracowników jednostek organizacyjnych 236 798 256 922 256 922 256 922 1 007 564
formacji
b) w tabeli 2:
– lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy

625

17 856

36 513

50 821

105 815

pracowników jednostek organizacyjnych 33 544

36 396

36 396

36 396

142 732

– lp. 8 otrzymuje brzmienie:
Podwyższenie wynagrodzeń
8

formacji

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2021 r. Senat rozpatrzył ustawę 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
ustawi uchwalił do niej 18 poprawek.
Poprawki nr 1, 2, 7–10 i 12–15 mają charakter redakcyjny, zmierzają do
doprecyzowania przepisów, wskazania prawidłowych odesłań i usunięcia zbędnych wyrazów.
Zmiana ujęta w poprawce nr 3 wyraża przekonanie Senatu o potrzebie złagodzenia
zasad, które ograniczają i odraczają w czasie możliwość awansowania policjantów na wyższe
stanowiska służbowe.
Poprawka nr 4 w sposób kompleksowy doprecyzowuje przepisy regulujące
zagadnienia związane z usuwaniem policjantów ze szkolenia zawodowego oraz określające
możliwość powrotu i dokończenia przerwanego szkolenia.
Istotną zmianę Senat proponuje w poprawce nr 5. W ustawie przyjętej przez Sejm
usunięcie

policjanta

ze

szkolenia

zawodowego

podstawowego

skutkuje

jego

natychmiastowym, obligatoryjnym usunięciem ze służby. Senat uznał takie rozwiązanie
za zbyt radykalne i nie uwzględniające życiowych uwarunkowań w jakich działają
funkcjonariusze Policji, dlatego w przyjętej poprawce Senat proponuje złagodzenie przepisu,
poprzez rezygnację z obligatoryjnego zwolnienia policjanta ze służby po usunięciu go
ze szkolenia zawodowego podstawowego i zastąpienie go jedynie możliwością zwolnienia
ze służby w określonych przypadkach.
Poprawki nr 6 i 16, wiążące się z poprawką nr 5, mają na celu wykreślenie z ustawy
przepisu, który pozwala zwolnić ze służby policjantkę w ciąży, gdy zostanie ona usunięta
ze szkolenia zawodowego podstawowego. Senat zauważa, że zmieniany przepis art. 44 ust. 1
ustawy o Policji, generalnie chroni kobiety w ciąży przed zwolnieniem, wskazując
równocześnie wyjątkowe przypadki, w których zwolnienie kobiety w ciąży może jednak
nastąpić np. skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
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Senat zauważa, że efektem zastosowania przepisów art. 34f ust. 1 pkt 5 w związku
z art. 41 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 44 ust. 1 (w brzmieniu uchwalonym przez Sejm),
będzie natychmiastowe i obligatoryjne zwolnienie ze służby policjantki w ciąży,
która odbywając szkolenie podstawowe skorzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego.
Zdaniem Senatu istnieje konieczność wprowadzenia poprawki, która zapobiegnie
takiemu niekorzystnemu zbiegowi przepisów i pozostawi art. 44 ustawy o Policji bez zmian,
chroniąc policjantki w ciąży przed usunięciem ze służby, zapewniając im bezpieczeństwo,
spokój i zaufanie do formacji, w której postanowiły realizować swoją zawodową przyszłość.
Senat zdecydował o przyjęciu poprawki, która dotyczy przepisu przejściowego,
zawartego w art. 27 ustawy. Poprawka ta, oznaczona nr 11, pozwala policjantom
mianowanym lub powołanym na stanowisko służbowe przed dniem 1 stycznia 2023 r.
zachować prawo do zajmowania tego stanowiska oraz do bycia mianowanym albo
powołanym na równorzędne stanowisko służbowe, jeżeli spełnia on wymagania w zakresie
wykształcenia, przez czas określony w poprawce.
Wprowadzenie poprawek 17 i 18 jest wyrazem przekonania Senatu, że pracownicy
jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej powinni zostać w większym stopniu
objęci programem modernizacyjnym, w zakresie w jakim przewiduje on podwyżki
wynagrodzeń. Senat uznał, że duże kwoty przeznaczone w ustawie na dodatkowe etaty
funkcjonariuszy mogą zostać nieco uszczuplone, biorąc pod uwagę ilość obecnie wakujących
miejsc dla funkcjonariuszy w tych służbach. Zdaniem Senatu wzmocnienie finansowe
pracowników cywilnych w obu służbach, jako istotny element motywacyjny, niewątpliwie
przełoży się na rzeczywistą efektywność formacji.

