
Warszawa, dnia 6 września 2011 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji

(druk nr 1340)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy, jak wynika z uzasadnienia projektu (druk sejmowy nr 4464), jest

"usprawnienie wykonywania w Policji zadań kadrowych oraz dokonanie niezbędnych zmian

o charakterze porządkowym i dostosowującym".

Ustawa modyfikuje przepis upoważniający Radę Ministrów do określenia, w drodze

rozporządzenia, jakie stopnie w poszczególnych służbach odpowiadają stopniom policyjnym,

włączając do katalogu służb wymienionych w tym przepisie Służbę Celną (art. 47 ust. 2).

Nowela umożliwia Prezydentowi RP, na wniosek ministra właściwego do spraw

wewnętrznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mianowanie inspektora Policji na

stopień nadinspektora Policji z pominięciem wymogu przesłużenia w dotychczasowym

stopniu okresu 4 lat (art. 52 ust. 1a)

Ustawa przewiduje ponadto możliwość mianowania na wyższe stopnie policjantów,

którzy ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem czynności służbowych wskazując, że na

pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora

Policji mianuje Prezydent RP, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zaś

na pozostałe stopnie policyjne – Komendant Główny Policji (art. 52 ust. 4).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r. w oparciu

o projekt poselski (druk nr 4464). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji

Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na etapie prac sejmowych w szczególności

uzupełniono ustawę o przepis art. 52 ust. 1a, który umożliwia Prezydentowi RP, na wniosek

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

mianowanie inspektora Policji na stopień nadinspektora Policji z pominięciem wymogu
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przesłużenia w dotychczasowym stopniu 4 lat. Zmodyfikowano również przepis przewidujący

możliwość mianowania na wyższe stopnie policjantów, którzy ponieśli śmierć w związku

z wykonywaniem czynności służbowych (art. 52 ust. 4).

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Iwona Kozera - Rytel

Legislator


