
Warszawa, dnia 12 października 2009 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji

(druk nr 656)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest doprecyzowanie zasad działania

i finansowania jednostek badawczo-rozwojowych tworzonych w strukturze organizacyjnej

Policji. Zakłada się, że nowe przepisy wpłyną na polepszenie warunków wykonywania badań

naukowych i prac badawczych na rzecz Policji. Umożliwią pozyskiwanie dodatkowych

środków finansowych ze środków Unii Europejskiej, kierowanych na budowę

specjalistycznych laboratoriów badawczych.

Dotychczas obowiązujące przepisy zmienianej ustawy przewidywały możliwość

tworzenia w Policji jednostek badawczo-rozwojowych, jednak nie były one stosowane ze

względu na brak rozwiązań szczegółowych dotyczących zwłaszcza zasad finansowania

działalności takich jednostek.

Ustawa wprowadza dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza z nich (dodany w art. 4 ust.

3b), określa organizację i zakres działania jednostek oraz tryb powoływania i odwoływania

dyrektora jednostki i jego zastępcy, poprzez bezpośrednie odesłanie do przepisów ustawy z

dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Druga zmiana polega na dodaniu w art. 13 ust. 1a, który określa, na jakie cele będą

mogły być przeznaczane środki finansowe (dotacje celowe i podmiotowe) otrzymane

z budżetu państwa. Przepis ten określa zasadnicze kierunki finansowania działalności bieżącej

jednostki badawczo-rozwojowej, związanej z wykonywaniem przez nią określonych

w ustawie zadań Policji.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu jako projekt komisyjny.

I czytanie odbyło się w dniu 8 września 2009 r. w sejmowej Komisji Administracji

i Spraw Wewnętrznych. Komisja przyjęła projekt ustawy wraz z jedną poprawką.

Przedmiotem poprawki było doprecyzowanie zadań, jakie spełniać ma jednostka badawczo-

rozwojowa funkcjonująca w strukturze Policji (w art. 1 w pkt 2, w ust. 1a zmiana pkt 1).

II czytanie projektu ustawy miało miejsce na 50 posiedzeniu Sejmu w dniu 23 września

2009 r.

Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania.

Ustawa została uchwalona na 50 posiedzeniu, w dniu 24września 2009 r.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych

Beata Mandylis

Główny legislator


