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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 50. posiedzeniu w dniu 24 września 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy o Policji. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
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Data publikacji



 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 24 września 2009 r. 

 

o zmianie ustawy o Policji 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 4 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Organizację i zakres działania jednostek badawczo-rozwojowych, o których 
mowa w ust. 3 pkt 3, oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów tych 
jednostek oraz ich zastępców reguluje ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159 poz. 993).”; 

2)  w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, otrzymu-
ją z budżetu państwa dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie działalno-
ści bieżącej związanej z wykonywaniem ustawowych zadań Policji, a 
w szczególności: 

1) prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji za-
dań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4; 

2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych baz danych, w tym 
bazy danych, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10; 

3) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do 
gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, o których mowa 
w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) i art. 119 ust. 1 pkt 6. 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, 
z późn. zm.3)); 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, 

Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i 
Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817 i 
Nr 115, poz. 959. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i 
Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i 
Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 790.  



 
 

 

2  

4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym 
wymiany danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu dezoksyry-
bonukleinowego (DNA), prowadzonej na podstawie ustaw oraz obowiązu-
jących umów i porozumień międzynarodowych; 

5) wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfi-
kacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych 
broni palnej wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy  
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52 poz. 525, 
z późn. zm.4)); 

6) wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie  nadzoru 
merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych 
komend wojewódzkich Policji; 

7) realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku służ-
bowego policjantów pełniących służbę w tych jednostkach.”. 

 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 

2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


