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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 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2009 r. ustawę  

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez 
Policję. 
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USTAWA 

z dnia 23 października 2009 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję1) 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec funkcjonariuszy Policji, Straży Granicz-
nej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego.”; 

2) uchyla się art. 49. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3)) w art. 83 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad 
policyjnymi izbami dziecka. 

§ 2. Policyjne izby dziecka tworzą i znoszą komendanci wojewódzcy oraz Ko-
mendant Stołeczny Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Poli-
cji.”. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo-

dach osobistych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawę 
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z 6 kwietnia 1990 o Policji, ustawę z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. Prawo łowieckie, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egze-
kucji, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawę z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka 
oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.   
993, Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056,       
Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306 i Nr 69,       
poz. 595. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i 
Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 
r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241. 
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Art. 3. 
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr …, poz. …) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prokurator Generalny zasięga od właściwego komendanta wojewódzkie-
go (Stołecznego) Policji informacji o kandydatach do objęcia stanowiska 
prokuratorskiego zgłoszonych przez Krajową Radę Prokuratury, z za-
strzeżeniem ust. 4. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska proku-
ratorskiego uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla infor-
macji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Przedstawiając informację, o której mowa w ust. 3, komendant woje-
wódzki (Stołeczny) Policji przekazuje Prokuratorowi Generalnemu 
wszystkie zebrane materiały służące do sporządzenia informacji. 

6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem kandydatury, zawiadamia kan-
dydata na stanowisko prokuratorskie o treści informacji uzyskanej od 
komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.”; 

2) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prokurator Generalny zasięga od właściwego komendanta wojewódzkiego 
(Stołecznego) Policji informacji o każdym z kandydatów do objęcia stanowi-
ska asesora prokuratury. Informacje o kandydacie do objęcia tego stanowiska 
uzyskuje się i sporządza na podstawie danych zawartych w policyjnych sys-
temach informatycznych.”; 

3) w art. 100a uchyla się ust. 7; 

4) art. 101c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 101c. Dysponentem części budżetowej odpowiadającej prokuraturze jest 
Prokurator Generalny, z zastrzeżeniem art. 108 ust. 1a niniejszej u-
stawy oraz art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).”. 

 

Art. 4. 
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. 
zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

 

                                                 
4) 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 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, 
Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323. 
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„3a. W miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu 
mającego siedzibę władz w tym mieście, można utworzyć komendę miejską 
Policji wykonującą zadania na obszarze tego miasta i powiatu. 

3b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i 
znosi komendy miejskie Policji, o których mowa w ust. 3a, uwzględniając u-
warunkowania administracyjno-geograficzne i demograficzne miasta i powia-
tu.”; 

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

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

3) w art. 15: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 8, 

b) uchyla się ust. 8a i 8b; 

4) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:  

„Art. 31a. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Policja może być 
objęta militaryzacją, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.5)).  

2. Policjanci pozostający w stosunku służbowym w chwili ogłoszenia 
mobilizacji lub wybuchu wojny, stają się z mocy prawa policjan-
tami pełniącymi służbę w czasie wojny i pozostają w tej służbie do 
czasu zwolnienia.”. 

 

Art. 5. 
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.6)) w art. 38 w ust. 1 uchyla się pkt 5. 

 

Art. 6. 
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 
2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 277, poz. 2742, z  2005 

r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 
i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 
1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.  

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 
i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 
1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, 
Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687 i 
Nr 105, poz. 879. 
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1) w art. 11 uchyla się ust. 1a, 1b i 5a; 

2) w art. 29 uchyla się ust. 7; 

3) w art. 32 uchyla się ust. 5. 

 

Art. 7. 
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 
162, poz. 1125, z późn. zm.8)) w art. 4: 

1) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Prezes lub prokurator przed przyjęciem osoby na staż urzędniczy zasięga in-
formacji z Krajowego Rejestru Karnego o tej osobie. 

6. W uzasadnionych przypadkach prezes lub prokurator zasięga informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze.”; 

2) uchyla się ust. 7. 

 

Art. 8. 
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1070, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora sądu apelacyjnego, dyrek-
tora sądu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego 
Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego infor-
macji o kandydacie do objęcia danego stanowiska.”, 

b) uchyla się § 4 – 6; 

2) w art. 58: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie:  

§ 4. Minister Sprawiedliwości zasięga od właściwego komendanta woje-
wódzkiego (Stołecznego) Policji informacji o każdym z kandydatów do 
objęcia stanowiska sędziowskiego, z zastrzeżeniem § 4a, a następnie 
przedstawia kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa, wyrażając o 
każdym z kandydatów opinię wraz z uzasadnieniem oraz przekazując in- 

                                                 
8) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 

2005 r. Nr 10, poz. 71, z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959 oraz z 
2009 r. Nr 26, poz. 157. 

9) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 
34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 
98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, 
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 
204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 
1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 
1241. 
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formację uzyskaną od komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. 
Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego uzyskuje 
się i sporządza w oparciu o dane zawarte w policyjnych systemach infor-
matycznych.”, 

b) § 5-7 otrzymują brzmienie: 

„§ 5. Przedstawiając informację, o której mowa w § 4, komendant woje-
wódzki (Stołeczny) Policji przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości 
wszystkie zebrane materiały, służące do sporządzenia informacji. 

§ 6. O treści informacji uzyskanej o kandydacie od komendanta wojewódz-
kiego (Stołecznego) Policji Minister Sprawiedliwości zawiadamia kandy-
data najpóźniej z przedstawieniem kandydatury Krajowej Radzie Są-
downictwa. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy spo-
sób i tryb sporządzania informacji przez komendanta wojewódzkiego 
(Stołecznego) Policji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego, 
mając na względzie sprawność uzyskiwania informacji, dbałość o ochro-
nę dóbr osobistych kandydatów oraz innych praw i wolności chronionych 
konstytucyjnie.”; 

3) w art. 155: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Prezes sądu przed zatrudnieniem asystenta sędziego zasięga informacji 
o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.”, 

b) uchyla się § 3a; 

4) w art. 162 uchyla się § 4. 

 

Art. 9. 
W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) art. 
11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego in-
formacji o osobie ubiegającej się o licencję syndyka.”. 

 

Art. 10. 
W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
(Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. Dyrektor Krajowej Szkoły, po przeprowadzeniu konkursu i ustaleniu 
listy kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną, zasięga 
informacji z Krajowego Rejestru Karnego o każdej osobie umiesz-
czonej na tej liście.”. 
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Art. 11.  
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 3 i 7, które 
wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r. 

 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

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


