
Warszawa, dnia 25 lipca 2006 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy

o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniu 21 lipca 2006 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz

niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów.

Ustawa zawiera zmiany o zróżnicowanym charakterze. Część wynika z potrzeby

zrealizowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, inne wprowadzają zmiany o charakterze

systemowym.

Do najważniejszych zmian należy:

- wprowadzenie możliwości użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do pomocy

Policji w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz

przyznanie funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień policjantów w

zakresie legitymowania osób, zatrzymywania ich, użycia siły i możliwości użycia

broni palnej,

- uzupełnienie katalogu przestępstw, w sprawach o które możliwe jest zarządzenie

kontroli operacyjnej, o przestępstwa korupcyjne, w tym związane ze sportem,

- zawarcie w ustawie przepisu uprawniającego funkcjonariuszy określonych służb

mundurowych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw

wewnętrznych, do przeniesienia do służby w Policji na ich wniosek,

- zmiana systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów,

- wprowadzenie możliwości przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania

psychologicznego i psychofizjologicznego policjanta przy określaniu jego

predyspozycji do służby w określonej jednostce,

- utworzenie grupy kadrowej policjantów pozostających do dyspozycji

przełożonego właściwego w sprawach osobowych,

- nałożenie na policjantów obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym

obejmującego mienie objęte małżeńską wspólnością ustawową,
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- zastąpienie uznaniowej nagrody rocznej, nagrodą o charakterze stałym, której

wysokość będzie wliczana do wysokości przeciętnego uposażenia policjantów,

- utworzenie nowego funduszu na nagrody i zapomogi dla policjantów,

- ustanowienie pomocy finansowej na kształcenie dzieci w przypadku śmierci

funkcjonariusza, jeżeli nastąpiła ona w związku ze służbą,

- ustalenie identycznej dla wszystkich policjantów kwoty należnego zasiłku

pogrzebowego.

Uwagi szczegółowe:

1) W art. 1 w pkt 9, wprowadzającym możliwość użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej

do pomocy Policji, w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

ustawa przyznaje funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnienia policjantów w

zakresie legitymowania osób, zatrzymywania ich, użycia siły i możliwości użycia broni

palnej, ale nie stanowi o związanych z tymi uprawnieniami obowiązkach funkcjonariuszy

i uprawnieniach osób zatrzymanych.

2) W art. 1, w zmianie dotyczącej art. 19, ustawa nie uwzględnia postulatów Trybunału

Konstytucyjnego związanych z potrzebą uzupełnienia ust. 16 w zakresie ustanowienia

pozytywnego obowiązku poinformowania przez Policję osoby poddanej kontroli

operacyjnej o prowadzeniu tej kontroli- po jej ustaniu, gdy przeprowadzona kontrola nie

dała podstaw do sformułowania zarzutów wobec tej osoby.

3) W art. 1 w pkt 20 dotyczącym art. 48 w ust. 3 należy wyrazy "generalnego inspektora

Policji i nadinspektora Policji" zastąpić wyrazami "policyjne w korpusie generałów

Policji".

4) W art. 1 w pkt 30 tworzy się fundusz nagród i zapomóg. Jego powstanie powinno być

skorelowane z treścią art. 13 ustawy o Policji. Przepis ten reguluje zasady gospodarki

finansowej Policji i statuuje powstanie innego Funduszu celowego.

5) W art. 1 pkt 32, który ustanawia pomoc finansową na kształcenie dzieci w przypadku

śmierci funkcjonariusza, jeżeli nastąpiła ona w związku ze służbą może narazić się na

zarzut niekonstytucyjności ponieważ wprowadza uprawnienie, którego nie posiadają inni

funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

których służba ma identyczne, relewantne cechy.

Oprac. B. Mandylis


