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Polskiej na 22. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 21 lipca 2006 r.

o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w
brzmieniu:

„11) utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu informacyjnego umożliwiającego
organom administracji rządowej i organom sprawiedliwości przekazywanie oraz
dostęp do danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS),
niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania obszaru Schengen.”;

2) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zastępców Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępcę, powołuje i odwołuje
minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego
Policji.”;

3) w art. 6b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji oraz
zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji powołuje
się oficerów Policji, z wyjątkiem stanowisk zastępców do spraw służb
wspomagających działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i
technicznym, na które powołuje się członków korpusu służby cywilnej.”;

4) w art. 6c ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego)
Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta
powiatowego (miejskiego) Policji.

4. Komendant Stołeczny Policji, na wniosek komendanta rejonowego Policji, powołuje i
odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta rejonowego Policji.”;

5) w art. 6d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i

przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym, ustawę z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,

poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,

poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,

poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz.

2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411

oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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„2. Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant
powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji.”;

6) w art. 6e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 6c ust. 1-4, 6 i 7 oraz
art. 6d ust. 1, 2 i 6, można w każdym czasie.”;

7) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i szkoły
policyjne.”;

8) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.”,

b) po ust. 4h dodaje się ust. 4ha-4hc w brzmieniu:

„4ha. Dysponent środków Funduszu może dokonywać wydatków wyższych niż
planowane bez zmiany planu, do wysokości łącznej kwoty przychodów
uzyskanych ponad plan i pozostałości środków z okresów poprzednich, po
uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4hb. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu Funduszu
mogą być dokonywane przez dysponenta środków Funduszu po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4hc. Przepisów art. 151 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.
319) nie stosuje się.”;

9) po art. 18a dodaje się art. 18b w brzmieniu:

„Art. 18b. 1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego,
jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające, minister właściwy do spraw
wewnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do
udzielenia pomocy Policji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej również w formie samodzielnych działań.

3. Funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do wykonywania zadań
służbowych polegających na udzielaniu pomocy Policji przysługują, w
zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, uprawnienia policjantów
określone w art. 15 ust. 1 pkt 1-3 i 4-5a, art. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art.
17 ust. 1. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie
określonych dla policjantów.”;

10) w art. 19:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3,
art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 204 § 4,
art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 §
2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 253, art. 258, art. 269, art. 280-
282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 296b § 1 i 2,
art. 299 § 1-6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,”,

b) uchyla się ust. 4, 18 i 19,
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c) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w
ust. 1, 3, 8 i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o
wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania karnego.”;

11) w art. 20:

a) uchyla się ust. 2,

b) dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w
celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach
podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako
przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej
tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz o osobach
poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody.

2b. Informacje, o których mowa w ust. 2a, mogą obejmować:

1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711), z tym że dane dotyczące kodu genetycznego
wyłącznie o niekodujących regionach genomu,

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 się posługują,

d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,

e) sposobie zachowania się sprawców wobec osób pokrzywdzonych.

2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają
one przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym
postępowaniu.”,

c) ust. 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 2a,
w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z
tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych
oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych
postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym
dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji.”;

12) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:
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„Art. 25a. 1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego może być na własną
prośbę przeniesiony do służby w Policji, jeżeli wykazuje on szczególne
predyspozycje do jej pełnienia.

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji przenosi, w
porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym Straży Granicznej,
Szefem Biura Ochrony Rządu, Komendantem Głównym Państwowej Straży
Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji
Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby
Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji za zgodą ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Funkcjonariusz przeniesiony do służby w Policji zachowuje ciągłość służby.

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy
odchodzących ze służby.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w
stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Policji, równorzędność
okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych
jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi.”;

13) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej
na okres 3 lat.”;

14) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„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
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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1) wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu
służby, jakim 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.”;

15) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„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.

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.”;

16) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Policjanta w przypadku zwolnienia z dotychczas zajmowanego stanowiska
służbowego można przenieść do dyspozycji przełożonego właściwego w
sprawach osobowych, na okres:

1) poprzedzający powołanie lub mianowanie na inne stanowisko służbowe
albo zwolnienie ze służby, nie dłuższy niż 12 miesięcy,

2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych, udzielonego
na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych,

3) delegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za
granicą.”;

17) w art. 38 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) niewyrażenia zgody na mianowanie na stanowisko służbowe w okresie pozostawania w
dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych, gdy nie ma możliwości
mianowania go na inne równorzędne stanowisko.”;

18) w art. 41 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
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„9) upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały
przyczyny będące podstawą zawieszenia.”;

19) w art. 42 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Okres, za który policjantowi przysługuje świadczenie pieniężne, wlicza się do okresu
służby, od którego zależą uprawnienia określone w art. 29 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 69
ust. 1, art. 82 ust. 2 i 3, art. 101 ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 111 ust. 1 i art. 115 ust. 1.
Okresu pozostawania poza służbą, za który policjant nie otrzymał świadczenia, nie
uważa się za przerwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od
nieprzerwanego jej biegu.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do policjanta zwolnionego ze służby na
podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9, jeżeli postępowanie karne zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu
postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego
lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego.”;

20) art. 47-50 otrzymują brzmienie:

„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.
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2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego
odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym, uwzględniając
równorzędność pierwszych 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 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.

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, z zastrzeżeniem ust. 2,
mianuje Komendant Główny Policji.

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.”;

21) w art. 56 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Osobę przyjmowaną do służby na podstawie art. 25a ust. 1 i posiadającą stopień
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego
lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuje się na odpowiedni stopień
policyjny.”;

22) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„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.”;
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23) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1. Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez
pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć
sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających
zaufanie do Policji.

2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym,
w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy
nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy,
corocznie oraz na żądanie przełożonego właściwego w sprawach
osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać informacje o źródłach i
wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych,
nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a
ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego
mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to
powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub
spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni
mieszkaniowej.

3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

4. Przełożeni właściwi w sprawach osobowych lub osoby przez nich
upoważnione, w celu przeprowadzenia analizy zgodności ze stanem
faktycznym złożonych oświadczeń o stanie majątkowym,  mają prawo
wglądu do ich treści i przetwarzania danych w nich zawartych.

5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią
tajemnicę służbową, chyba że policjant, który złożył oświadczenie, wyraził
pisemną zgodę na ich ujawnienie, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Oświadczenie o stanie majątkowym przechowuje się przez 10 lat.

7. Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących
funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych
stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych
dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca
zamieszkania i położenia nieruchomości.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie
majątkowym, sposób analizy ich zgodności ze stanem faktycznym, a także
wzór oświadczenia o stanie majątkowym oraz tryb publikowania
oświadczeń, o których mowa w ust. 7, uwzględniając zakres danych
objętych oświadczeniem o stanie majątkowym.”;

24) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego właściwego w
sprawach osobowych o podjęciu przez małżonka lub osoby pozostające z nim
we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności
zarobkowych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub
ochrony osób i mienia oraz o objęciu w nich akcji lub udziałów, a także o
fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr
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116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz.
1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551) na rzecz organów i
jednostek nadzorowanych i podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym
zdarzeniu.”;

25) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Policjant jest obowiązany powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego
o planowanym wyjeździe zagranicznym, poza obszar Unii Europejskiej, na
więcej niż 3 dni.”;

26) w art. 94 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w
związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego
lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw
publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jest obowiązana do zwrotu
pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1.”;

27) w art. 95 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w
związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego
lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw
publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.”;

28) w art. 99 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć uposażenie

wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej.”;

29) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. 1. Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje
nagroda roczna do wysokości jednomiesięcznego uposażenia.

2. Wysokość nagrody rocznej ustala się w relacji do okresu służby pełnionej w
roku kalendarzowym, za który przysługuje nagroda, z wyłączeniem okresów
niewykonywania zadań służbowych z innych przyczyn niż wymienione w
art. 121 ust. 1.

3. Okres służby, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy od 6 miesięcy
kalendarzowych.

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,

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.
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5. Nagrodę roczną obniża się policjantowi, z zastrzeżeniem ust. 7, w
przypadku:

1) popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego stwierdzonego
prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) naruszenia dyscypliny służbowej, 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 3-6,

4) zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

8. Obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok
kalendarzowy, w 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 3-6, 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.

9. Nagrodę roczną wypłaca się do dnia 31 marca roku kalendarzowego
następującego po roku, za który przysługuje nagroda.”;

30) po art. 110 dodaje się art. 110a i 110b w brzmieniu:

„Art. 110a. 1. Policjantowi, niezależnie od wyróżnień, o których mowa w art. 87 ust. 1,
mogą być przyznawane nagrody motywacyjne, w formie pieniężnej lub
rzeczowej, za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w
służbie męstwo i inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach.
Art. 87 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Policjantowi mogą być przyznawane zapomogi, w formie pieniężnej lub
rzeczowej, w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęski
żywiołowej, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń
powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny.

3. Tworzy się w Policji fundusz nagród i zapomóg dla policjantów, z
przeznaczeniem na nagrody i zapomogi, o których mowa w ust. 1 i 2.
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Art. 110b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg, o których mowa
w art. 110 i 110a, a także sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla
policjantów, uwzględniając:

1) ustalanie okoliczności uzasadniających pozbawienie lub ograniczenie
prawa do nagrody rocznej, sposób obliczania jej wysokości, rodzaje
okresów niewykonywania obowiązków służbowych, które nie są
wliczane do okresu służby uprawniającego do tej nagrody,

2) tryb postępowania oraz właściwość przełożonych w zakresie
przyznawania i wypłaty nagród i zapomóg,

3) jednostki Policji, w których tworzy się fundusz nagród i zapomóg, oraz
sposoby ustalania i warunki zwiększania jego wysokości dla
poszczególnych dysponentów.”;

31) w art. 114:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe
oraz za niewykorzystany czas wolny od służby przyznany na podstawie art. 33 ust.
3, nie więcej jednak niż za ostatnie 3 lata kalendarzowe,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Policjant zwalniany ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt
8 otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe
lub dodatkowe, niewykorzystane w latach poprzedzających rok zwolnienia ze
służby, nie więcej niż za okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”;

32) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. 1.W przypadku policjanta, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą,
każdemu z dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci
spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej, Komendant Główny Policji
przyznaje pomoc finansową na kształcenie, ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie Policji.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przysługuje uczniom
ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom zakładów
kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, oraz
studentom szkół wyższych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, o której
mowa w ust. 1, uwzględniając tryb przyznawania i wysokość pomocy w
zależności od poziomu kształcenia i rodzaju szkoły.”;

33) w art. 120 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dwukrotności przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego policjantów wraz z
dodatkami o charakterze stałym, o którym mowa w art. 112 ust. 3 – jeżeli koszty
pogrzebu ponosi policjant,”;

34) w art. 132 po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:
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„4a. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne, wypełniającego
jednocześnie znamiona wykroczenia, w przypadku mniejszej wagi lub ukarania
grzywną, przełożony dyscyplinarny może nie wszczynać postępowania
dyscyplinarnego, a wszczęte umorzyć.

4b. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi
przełożony dyscyplinarny może odstąpić od wszczęcia postępowania i przeprowadzić
ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego udokumentowaną w formie notatki rozmowę
dyscyplinującą.

4c. Notatkę, o której mowa w ust. 4b, włącza się do akt osobowych na okres roku.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z późn.
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania danych w Krajowym Systemie
Informatycznym jest Komendant Główny Policji.”;

2) w art. 37c w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,”,

b) uchyla się pkt 5;

3) art. 37d otrzymuje brzmienie:

„Art. 37d. Organy, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, w przypadku stwierdzenia, że
przekazane przez nie dane są nieprawdziwe, zawiadamiają o tym
niezwłocznie Komendanta Głównego Policji i dokonują niezbędnej
zmiany.”;

4) w art. 37e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może zmienić
terminy przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

5) w art. 37f ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane, o których mowa w art. 37b ust. 1, przekazywane Komendantowi Głównemu
Policji przez organy, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, podlegają zarejestrowaniu
na karcie rejestracyjnej.”;

6) w art. 37g ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komendant Główny Policji, w drodze decyzji, udostępnia dane zgromadzone w
Krajowym Systemie Informatycznym organom, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3,
jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i

Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380, z 2004
r. Nr 179, poz. 1842, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w Krajowym Systemie
Informatycznym lub własnym systemie informatycznym, 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 przez organ zadań.

2. Komendant Główny Policji udostępnia na karcie odpowiedzi dane gromadzone w

Krajowym Systemie Informatycznym niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn.
zm.4)) uchyla się art. 162.

Art. 4.

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104,
poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego członek Rady Ministrów
koordynuje działalność CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.”;

2) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży
Granicznej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej
są obowiązani do współdziałania, w ramach swoich kompetencji, w zakresie
zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz
życiu publicznym i gospodarczym, a także działalności godzącej w interesy
ekonomiczne państwa.”;

3) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy CBA
ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych.”.

Art. 5.

Prawo do nagrody rocznej za 2006 r. ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych.

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r.

Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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Art. 6.

Policjantowi pozostającemu w dniu wejścia w życie ustawy w okresie zawieszenia w
czynnościach służbowych, okres tego zawieszenia w zakresie skutków prawnych, o których
mowa w art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, liczy się od dnia wejścia w życie
ustawy.

Art. 7.

1. Komendant Główny Policji utworzy Krajowy System Informatyczny w terminie do dnia 31
marca 2007 r.

2. Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia wydatków w
ustawie budżetowej na cel, o którym mowa w ust. 1, między właściwymi działami i
rozdziałami budżetu państwa.

Art. 8.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 19, art. 34 ust. 4, art. 47
ust. 2, art. 57, art. 62 ust. 3 i art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zachowują
moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 19,
art. 34 ust. 4, art. 47 ust. 2, art. 57, art. 62 ust. 7 i art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9.

Przepis art. 1 pkt 28 ma zastosowanie przy określaniu przeciętnego uposażenia policjantów od
dnia 1 stycznia 2007 r.

Art. 10.

Do dnia 1 października 2006 r. uprawnienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby
Wywiadu Wojskowego określone w art. 5 ust. 3 i art. 29 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4,
przysługują Wojskowym Służbom Informacyjnym.

Art. 11.

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

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Marek JUREK

........................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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