
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o Policji

(druk nr 1340)

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

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.]

<2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, 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. 52.
1. Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska

służbowego oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak
nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu:

- posterunkowego - 1 roku,
- starszego posterunkowego - 1 roku,
- sierżanta - 2 lat,
- starszego sierżanta - 2 lat,
- sierżanta sztabowego - 2 lat,
- młodszego aspiranta - 3 lat,
- aspiranta - 3 lat,
- starszego aspiranta - 2 lat,
- aspiranta sztabowego - 4 lat,
- podkomisarza - 3 lat,
- komisarza - 4 lat,
- nadkomisarza - 4 lat,
- podinspektora - 3 lat,
- młodszego inspektora - 4 lat,
- inspektora - 4 lat.

<1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na
wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może mianować inspektora
Policji na stopień nadinspektora Policji z pominięciem wymogu przesłużenia w
dotychczasowym stopniu okresu, o którym mowa w ust. 1 tiret piętnaste.>

2. (uchylony).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych,

na wniosek Komendanta Głównego Policji, może mianować każdego policjanta na
wyższy stopień, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów art. 48 ust. 4
oraz art. 49 i art. 50 ust. 1.

<4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach:
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1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, może mianować na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie
generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji,

2) Komendant Główny Policji może mianować na pozostałe stopnie policyjne
– policjanta, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem czynności
służbowych.>


