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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Nadzwyczajna 
"Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi 
projekt ustawy: 

 

 - o zmianie niektórych ustaw 
normujących funkcjonowanie służb 
nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych. 

 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

została upoważniona poseł Hanna Zdanowska. 

 

 Przewodniczący Komisji 
 

(-) Janusz Palikot 
  

 



 

projekt   
 
 

USTAWA 
z dnia                       2007 r. 

 
o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych1)

 
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. Przepisów ust. 4 nie stosuje się wobec funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”; 

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)) art. 83 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 83. § 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór 
nad policyjnymi izbami dziecka. 

§ 2. Policyjne izby dziecka tworzą i znoszą komendanci wojewódzcy oraz 
Komendant Stołeczny Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym 
Policji. 

§ 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 
pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka, mając na uwadze 
stworzenie właściwych warunków pobytu nieletnich i przestrzeganie ich 
praw, względy bezpieczeństwa, a także sprawność postępowania oraz 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z 6 kwietnia 1990 o Policji, ustawę  z dnia 24 lipca 1999r. o 

Służbie Celnej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 20 
czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów 
Powszechnych i Prokuratury, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawę z 
dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka oraz ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr. 104, poz. 711, Nr 
144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 
r. Nr 137, poz. 1304, Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 
r. Nr 112, poz. 766. 



odpowiednie rozdzielenie nieletnich ze względu na charakter czynów, 
których się dopuścili, i stopień ich demoralizacji.”. 

 
Art. 3. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. 
zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11: 
a) uchyla się ust. 3; 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przedstawianie informacji i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 nie dotyczy 
kandydatów zajmujących stanowisko prokuratora oraz stanowisko sędziego sądu 
powszechnego, administracyjnego lub wojskowego.”, 

c) uchyla się  ust. 5 i 6; 
2) w art. 91 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Naczelny Prokurator Wojskowy, po przeprowadzeniu naboru, zasięga informacji o 
każdej osobie umieszczonej na liście kwalifikacyjnej z Krajowego Rejestru 
Karnego.”; 

3) w art. 98 uchyla się ust. 2; 
4) w art. 100a uchyla się ust. 7. 

 
Art. 4. 

W ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 277, z późn. zm.5)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„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.”; 

2) w art. 6b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji oraz 

zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji 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 korpusu 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:  

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 

2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 
484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959. 

5) 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 oraz Nr 165, poz. 1170. 



„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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 241 z późn. zm.).  

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

 
Art. 5. 

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Jeżeli zamieszkujący są nieobecni albo odmawiają udostępnienia lokalu mieszkalnego 

w celu usunięcia awarii, przedstawiciele Agencji mogą wejść do lokalu 
mieszkalnego w asyście Żandarmerii Wojskowej.”; 

2) w art. 41 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym powyżej trzech miesięcy od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 6, jest podstawą przymusowego wykwaterowania 
przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji w asyście Żandarmerii Wojskowej 
osoby, o której mowa w ust. 1–5, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi.”; 

3) art. 48a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 48a. W razie samowolnego zajęcia lokalu mieszkalnego przedstawiciel Agencji, 

w asyście Żandarmerii Wojskowej, dokonuje wykwaterowania osób, które 
zajęły lokal mieszkalny, na ich koszt, bez obowiązku dostarczenia innego 
lokalu.”. 

 
Art. 6. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 
1066, z późn. zm.7)) w art. 38 w ust. 1 uchyla się pkt 5. 

 
Art. 7. 

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.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

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. 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 

2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr. 176, poz. 1238. 
8) 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. 



 
Art. 8. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1125, z późn. zm.9)) w art. 4: 

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Prezes lub prokurator przed przyjęciem osoby na staż urzędniczy zasięga informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego o tej osobie.”, 
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W uzasadnionych przypadkach prezes lub prokurator zasięga informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze.”, 

3) uchyla się ust. 7. 
 

Art. 9. 
W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z 
późn. zm.10)) w art. 6x uchyla się ust. 3. 

 
Art. 10. 

W ustawie  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 
1070, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32: 
a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

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

b) uchyla się § 4 – 6; 
2) w art. 58:  

a) uchyla się § 4,  
b) § 4a otrzymuje brzmienie: 

„§ 4a. Dołączanie informacji i zaświadczenia, o których mowa w art. 57 § 1 nie 
dotyczy kandydatów zajmujących stanowisko sędziego sądu powszechnego, 
administracyjnego lub wojskowego oraz stanowisko prokuratora.”, 

c) uchyla się § 5 – 7; 

                                                 
9) 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 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959. 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703. z 

2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, 
poz. 162, Nr 57,  poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. nr 53, poz. 311. 

11) 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 oraz z 2008 r. nr 41, poz. 
251. 



3) w art. 134: 
a) § 4a otrzymuje brzmienie: 

„§ 4a. Minister Sprawiedliwości zasięga informacji o kandydacie na asesora 
sądowego z Krajowego Rejestru Karnego.”, 

b) uchyla się § 4b; 
4) w art. 153: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Aplikanta referendarskiego mianuje na czas określony, oznaczony w art. 149 § 

2, i zwalnia prezes sądu okręgowego. Mianowanie aplikanta referendarskiego 
następuje po przeprowadzeniu konkursu przez prezesa sądu apelacyjnego. 
Prezes sądu okręgowego przed mianowaniem aplikanta referendarskiego zasięga 
informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.”, 

b) uchyla się § 2a; 
5) w art. 155 § 3 otrzymuje brzmienie: 

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

 6) w art. 162 uchyla się § 4. 
 

Art. 11. 
W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych 
i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410, z późn. zm.12)) w art. 10a wprowadza się następujące 
zmiany: 

a) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 
„15. Dyrektor Krajowego Centrum, po przeprowadzeniu naboru, zasięga z Krajowego 

Rejestru Karnego informacji o każdej osobie umieszczonej na liście.”, 
b) uchyla się ust. 16. 

 
Art. 12. 

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 informacji 
o osobie ubiegającej się o licencję syndyka.”. 

 
Art. 13. 

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2009 r. 
 

 

 

 

 

                                                 
12) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433. 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel wydania ustawy. 

 Celem projektu ustawy jest uregulowanie szeregu kwestii dotyczących 

funkcjonowania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,                   

a w szczególności Policji, będących wynikiem wad, luk prawnych lub innych niedoskonałości 

obowiązujących przepisów wynikłych na tle ich stosowania. W głównej mierze proponowane 

zmiany mają na celu zwolnienie Policji z obowiązku zbierania informacji na temat 

kandydatów na stanowiska w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. 

 

II. Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana. 

Ad. Art. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności            

i dowodach osobistych, osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony 

przedstawiają wojskowy dokument osobisty (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji 

przedpoborowych) w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku 

meldunkowego. Z kolei art. 49 tej ustawy stanowi, że Policja sprawuje kontrolę                       

nad wykonywaniem obowiązków określonych w ustawie przez osoby podlegające 

zameldowaniu lub wymeldowaniu się. 

Ad. Art. 2.  Obecnie art. 83 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu                      

w sprawach nieletnich ma następujące brzmienie: 

„§ 1. Policyjne izby dziecka podlegają ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

§ 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze zarządzenia tworzy i znosi 

policyjne izby dziecka. 

§ 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady pobytu nieletnich           

w policyjnych izbach dziecka, mając na uwadze stworzenie właściwych warunków pobytu 

nieletnich i przestrzeganie ich praw, względy bezpieczeństwa, a także sprawność 

postępowania oraz odpowiednie rozdzielenie nieletnich ze względu na charakter czynów, 

których się dopuścili, i stopień ich demoralizacji.” 

Ad. Art. 3, 8, 11 i 12. Art. 11 ust. 3-6, art. 91 ust. 11, art. 98 ust. 2, art. 100a ust. 7 ustawy             

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 10a ust. 15 i 16 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o 



Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, art. 4 ust. 5-7 

ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, oraz art. 11 ustawy       

z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka zawierają podobne do omówionych w art. 9 i 10 

przepisy odnoszące się do kandydatów na różne stanowiska.”. 

Ad. Art. 4 pkt 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

terytorialny zasięg działania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji odpowiada 

zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa. W przypadku miasta będącego 

jednocześnie siedzibą powiatu grodzkiego i ziemskiego oznacza to konieczność 

funkcjonowania w jednym mieście komendanta powiatu ziemskiego oraz komendanta 

miejskiego. 

Ad. Art. 4 pkt 2. Zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji,  na 

stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji oraz zastępców 

komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji powołuje się oficerów Policji, 

z wyjątkiem stanowisk zastępców do spraw służb wspomagających działalność Policji               

w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, na które powołuje się członków 

korpusu służby cywilnej. 

Ad. Art. 4 pkt 3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

Policjanci wykonując czynności służbowych mają prawo dokonywania kontroli rodzaju 

używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. Z 

kolei art. 15 ust. 8a tej ustawy stanowi, że w przypadku stwierdzenia używania oleju 

opałowego do celów napędowych policja niezwłocznie zawiadamia dyrektora izby celnej 

właściwego ze względu na miejsce dokonanej kontroli. Zaś art. 15 ust. 8b ustawy stanowi 

upoważnienie ustawowe do wydania aktu wykonawczego dotyczącego określenia 

szczegółowego trybu kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze 

zbiornika pojazdu mechanicznego. 

Ad. Art. 4 pkt 4. Obowiązujące przepisy ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie przewidują 

sposobu zadysponowania funkcjonariuszami Policji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny. W konsekwencji niezbędne jest nadanie poszczególnym funkcjonariuszom 

przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych na wypadek wprowadzenia mobilizacji. 

Ad. Art. 5. Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że jeżeli zamieszkujący są nieobecni albo odmawiają 

udostępnienia lokalu mieszkalnego w celu usunięcia awarii, przedstawiciele Agencji mogą 

wejść do lokalu mieszkalnego w asyście Żandarmerii Wojskowej lub Policji. 



Art. 41 ust. 7 tej ustawy stanowi, że zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym powyżej trzech 

miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, jest podstawą przymusowego 

wykwaterowania przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji w asyście Żandarmerii 

Wojskowej lub Policji osoby, o której mowa w ust. 1–5, wraz z osobami wspólnie 

zamieszkującymi. 

Zgodnie z art. 48a tej ustawy, w razie samowolnego zajęcia lokalu mieszkalnego 

przedstawiciel Agencji, w asyście Żandarmerii Wojskowej lub Policji, dokonuje 

wykwaterowania osób, które zajęły lokal mieszkalny, na ich koszt, bez obowiązku 

dostarczenia innego lokalu. 

Ad. Art. 6. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obowiązujący art. 38 

ust. 1 pkt 5 stanowi, że strażnikiem Państwowej Straży Łowieckiej oraz strażnikiem 

łowieckim może być osoba, która cieszy się pozytywną opinią wydaną przez komendanta 

wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

zainteresowanej.  

Ad. Art. 7. Przepis art. 11 ust. 1a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych 

i egzekucji nakazuje Ministrowi Sprawiedliwości zwrócenie się do właściwego organu Policji 

o nadesłanie informacji o kandydacie na stanowisko komornika sądowego zawierającej dane 

istotne dla oceny spełniania przez tego kandydata wymagań ustawowych. Analogiczne 

rozwiązanie zawiera art. 29 ust. 7 ustawy w odniesieniu do kandydatów na aplikantów 

komorniczych, zaś art. 32 ust. 5 – w odniesieniu do kandydatów na asesorów komorniczych. 

Ad. Art. 9. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 6x ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 

r. o Służbie Celnej, zatrzymywanie środków transportu innych niż środki transportu 

przemieszczające się po drodze odbywa się przy udziale innych służb lub instytucji, a w 

szczególności Policji,  Straży Granicznej, służb lotniczych i morskich i służb administracji 

kolei państwowych. 

Ad. Art. 10. Art. 32 § 3-6 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych zakłada, że przed powołaniem na stanowisko dyrektora sądu apelacyjnego, 

dyrektora sądu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowego Minister 

Sprawiedliwości zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o nadesłanie 

informacji o kandydacie do objęcia danego stanowiska. Przepisy te określają zakres 

pozyskiwanych informacji, sposób ich uzyskiwania oraz przekazywania. Analogiczne 

rozwiązania przewidują przepisy art. 58 w odniesieniu do kandydatów do objęcia stanowiska 

sędziowskiego, z tym że organem właściwym w sprawie pozyskiwania informacji o 

kandydatach jest Komendant Głównego Policji, a przepisy art. 134 – w odniesieniu do 



kandydatów na asesorów sądowych. Z kolei art. 153 § 2 i § 2a zawierają analogiczne przepisy 

dotyczące kandydatów na aplikantów referendarskich, art. 155 § 3 – dotyczące kandydatów 

na asystentów sędziego i w końcu art. 162 § 4 – dotyczące kandydatów na ławników. 

Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. 

Ad. Art. 1. Rezygnuje się z egzekwowania wojskowego obowiązku meldunkowego                  

w przypadku funkcjonariuszy meldujących się na pobyt czasowy w związku z długotrwałym 

szkoleniem poprzez dodanie w art. 9 ust. 5 w brzmieniu: Przepisów ust. 4. nie stosuje się 

wobec funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. Proponuje się również wykreślenie z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.         

o ewidencji ludności i dowodach osobistych zobowiązania Policji do prowadzenie kontroli 

spełniania obowiązku meldunkowego poprzez uchylenie art. 49 tej ustawy. Taka kontrola jest 

nieefektywna i powinna być sprawowana przez organy gminy.  

Ad. Art. 2.  Nowe brzmienie art. 83 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu         

w sprawach nieletnich ma na celu przekazanie kompetencji do tworzenia i znoszenia 

policyjnych izb dziecka komendantom wojewódzkim oraz Komendantowi Stołecznemu 

Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji. Dotychczas zadania te należą do 

kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Unikając w ten sposób 

skomplikowanej i sformalizowanej procedury, decyzję w sprawie izb dziecka będą 

podejmowane tam, gdzie istnieje rzeczywista wiedza na temat potrzeby ich istnienia. 

Jednocześnie ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych pozostawia się zwierzchni 

nadzór nad policyjnymi izbami dziecka. 

Ad. Art. 3, 8, 11 i 12. Proponowane zmiany w art. 11 ust. 3-6, art. 91 ust. 11, art. 98 ust. 2, 

art. 100a ust. 7 ustawy  z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 10a ust. 15 i 16 ustawy 

z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych                       

i Prokuratury, art. 4 ust. 5-7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów                    

i prokuratury, oraz art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka zawierają 

realizują te same cele, co zmiany w art. 9 i 10 odnoszące się do kandydatów na różne 

stanowiska. 

Ad. Art. 4 pkt 1. Proponowana treść art. 6 ust. 3a umożliwi utworzenie w miastach będących 

jednocześnie siedzibą powiatu grodzkiego i ziemskiego jednej – wspólnej komendy miejskiej 

Policji. Dotychczasowe rozwiązanie arbitralnie wykluczało tworzenie takich komend, 

powodując  sztuczne zwiększenie liczby komend działających faktycznie na tym samym 

terenie. 



Ad. Art. 4 pkt 2. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 6b ust. 4 ustawy z 6 kwietnia 

1990 o Policji, na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji 

oraz zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji 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 korpusu służby cywilnej. W stosunku do obowiązującego brzmienia 

przepisu różnica polega na fakultatywnym, a nie obligatoryjnym powoływaniu członków 

korpusu służby cywilnej na zastępców komendantów Policji do spraw służb wspomagających 

działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.  

Ad. Art. 4 pkt 3. Zmiany w art. 15 ust. 1 pkt 8, ust. 8a i 8b ustawy z 6 kwietnia 1990 o Policji 

polegają na wykreśleniu z katalogu zadań policji obowiązku kontrola paliwa znajdującego się 

w zbiornikach pojazdów. Obecnie uprawnienia takie posiadają inne podmioty, lepiej niż 

Policja specjalizowane do takich czynności. Celowość prowadzenia kontroli rodzaju paliwa  

w zbiornikach pojazdów staje się coraz bardziej wątpliwa (w roku 2006 zaledwie 2,8% badań 

dało wynik pozytywny). Zmniejszenie liczby kontroli prowadzonych metodą próby kwasowej 

wyeliminuje również powstawanie niebezpiecznych odpadów i konieczność ich utylizacji. 

Ad. Art. 4 pkt 4. Proponowana zmiana polegająca na dodaniu art. 31a, spowoduje, że                 

z Policji zostanie zdjęty całkowicie nieracjonalny i kosztowny obowiązek nadawania 

przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych na wypadek wprowadzenia mobilizacji. 

Zbiurokratyzowana procedura dotyczy blisko 98 tysięcy funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. 

Dla każdego z nich trzeba wykonać niezbędną dokumentację i indywidualnie zapoznawać           

z nią funkcjonariuszy, którzy musza podpisami potwierdzić fakt otrzymania przydziału. 

Ad. Art. 5. Zmiany proponowane w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące art. 33 ust. 2, art. 41 ust. 7 i art. 48a zdjęcie         

z Policji obowiązku asystowania przedstawicielom Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przy 

wchodzeniu do lokali mieszkalnych w razie: 

- zaistnienia awarii w przypadku nieobecności lokatora lokalu mieszkalnego albo 

odmowy udostępnienia tego lokalu 

-  przy przymusowym wykwaterowywaniu osób wezwanych do opuszczenia lokalu po 

utracie prawa zamieszkiwania  

- zajmowania lokalu mieszkalnego samowolnie.  

Obowiązek powyższe będą ciążyć w nowym stanie prawnym wyłącznie na Żandarmerii 

Wojskowej, a nie jak dotychczas Żandarmerii Wojskowej lub Policji. 



Ad. Art. 6. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie proponuje się 

uchylenie art. 38 ust. 1 pkt 5. W ten sposób  komendant wojewódzki Policji zostanie 

zwolniony z obowiązku wydawania opinii w sprawie kandydatów na strażników Państwowej 

Straży Łowieckiej oraz strażników łowieckich, co zmniejszy niewątpliwie niepotrzebną 

mitręgę administracyjną.  

Ad. art. 7.  W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

proponuje się usunięcie art. 11 ust. 1a, 1b i 5a oraz art. 29 ust. 7 i art. 32 ust. 5, które nakazują 

zwrócenie się do właściwego organu Policji o nadesłanie informacji o kandydacie na 

stanowisko komornika sądowego, aplikanta komorniczego i asesora komorniczego. 

Uzasadnienie tych zmian jest analogiczne do zmian zaproponowanych w art. 9.  

Ad. Art. 9. Proponowana zmiana polegająca na uchyleniu ust. 3 w art. 6x ustawy z dnia 24 

lipca 1999 r. o Służbie Celnej ma na celu zniesienie obowiązku Policji i Straży Granicznej do 

udzielania pomocy w zatrzymywaniu przez Służbę Celną środków transportu poza drogami 

publicznymi, ponieważ Służba Celna dysponuje uprawnieniami oraz środkami 

umożliwiającymi samodzielne wykonywanie takich czynności.  

Ad. Art. 10. Proponowane zmiany w art. 32 § 3-6, art. 58, art. 134, art. 153 § 2 i § 2a, art. 155 

§ 3 i art. 162 § 4 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

rezygnują z dotychczasowego rozwiązania polegającego na zasięganiu opinii organów Policji 

dotyczących kandydatów na stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sądu 

okręgowego, kierownika finansowego sądu rejonowego, sędziowskie, asesorów sądowych, 

aplikantów referendarskich oraz ławników. Zmiany te w odniesieniu do kandydatów na 

powyższe stanowiska zapobiegną ingerencji organów Policji w informacje o życiu 

prywatnym tych kandydatów. 

 

IV. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze finansowe i prawne: 

      w zakresie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

ad. art. 9., ust.5. 

 Ze względu na proceduralny charakter, przedłożona zmiana nie wywołuje 

zauważalnych skutków finansowych zarówno dla budżetu państwa, jak i budżetów 

samorządowych. Oszczędności wywołane przedłożoną zmianą są w większym stopniu 

niewymierne, a związane z oszczędnością czasu funkcjonariuszy dokonujących obowiązku 

meldunkowego oraz nakładem pracy komórek ewidencyjnych w urzędach gminnych. 

ad. art. 49. 



 Wykonywanie przez Policję ustawowej kontroli nad obowiązkiem meldunkowym jest 

faktycznie okazjonalne (np. przy okazji interwencji policyjnych) i nie ma charakteru 

powszechnego. Policyjna kontrola obowiązku meldunkowego jest anachronizmem w czasach 

wysokiej mobilności społecznej i w dużej mierze swoją ideą sięga czasów PRL. Przedłożona 

zmiana nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Także w odniesieniu do 

budżetów samorządowych, projekt ma charakter neutralny, gdyż nie wprowadza nowych 

obowiązków dla komórek zajmujących się ewidencją ludności. 

       w zakresie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

ad. art. 83. 

 Zaproponowana zmiana ma charakter przede wszystkim organizacyjny, mający na 

celu poprawę funkcjonowania policyjnych izb dziecka oraz lepsze dopasowanie do lokalnych 

warunków i potrzeb. Projekt nie wprowadza jednocześnie innych zmian dotyczących zadań 

policyjnych izb dziecka, co nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa oraz budżetów samorządowych.  

                             w zakresie ustawy o prokuraturze 

 Wszystkie zaproponowane zmiany zmierzają do zniesienia obowiązku opiniowania 

przez organy Policji kandydatów na stanowiska w strukturze Prokuratury i mają charakter 

proceduralny. Projekt nie powoduje wymiernych skutków finansowych dla budżetu państwa 

oraz żadnych kosztów dla budżetów samorządowych.  

                   w zakresie ustawy o Policji 

ad. art. 6., ust. 3a. 

 Proponowana zmiana, odnosząc się do zmiany sposobu organizacji struktur Policji 

może wywołać pozytywne skutki dla budżetu państwa, jak i budżetów samorządowych (w 

sytuacji gdy samorząd dofinansowuje „etaty” policyjne). Łączenie komend „grodzkich” i 

„ziemskich” powinno zmniejszyć koszty działania Policji poprzez m.in. likwidację części 

stanowisk obsługi biurowej, wspólną logistykę, możliwość funkcjonowania w jednym lokalu, 

a także ograniczenie liczby stanowisk kierowniczych. 

ad. art. 6b., ust. 4. 

 Proponowana zmiana jest natury czysto organizacyjnej i nie spowoduje skutków dla 

budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. 

ad. art. 15., ust. 1., pkt 8.; art. 15., ust. 8a i 8b 

 Przeprowadzenie przedłożonej zmiany pozostaje bez skutków finansowych dla 

budżetów samorządowych. W przypadku budżetu państwa, zniesienie uprawnienia Policji do 



kontroli paliwa może spowodować pewne oszczędności z tytułu braku konieczności 

wyposażania patroli policyjnych w zestawy testowe, a następnie utylizacji pobranych próbek.  

 

ad. art., 31a., ust. 1. i 2. 

 Przedłożona zmiana zakłada zniesienie obowiązkowej procedury biurokratycznej 

związanej z nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych na wypadek 

mobilizacji czy wojny. O ile przygotowanie samej dokumentacji odbywa się w toku 

normalnej pracy administracji policyjnej i nie jest związane z dodatkowymi wydatkami 

osobowymi, to niewątpliwie zniesienie w/w wymogu pośrednio przyczyni się do 

oszczędności budżetowych. Chodzi tu nie tylko o oszczędność czasu, który może być 

przeznaczony na inne ważne zadania (zarówno przez policjantów, jak i administrację), ale też 

o wymierne koszty materiałów dokumentacyjnych, archiwizacji, itd.  

        w zakresie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP 

ad. art. 32, ust. 2.; art. 41., ust 7.; Art. 48a. 

Zwolnienie Policji z asystowania przedstawicielom WAM przy wchodzeniu do lokali oraz 

wykwaterowaniu z lokali ustala właściwy zakres kompetencyjny poszczególnych służb i nie 

wywołuje żadnych skutków finansowych dla budżetów samorządowych, ani wymiernych 

skutków finansowych dla budżetu państwa.  

                                        w zakresie ustawy - Prawo łowieckie 

ad. art. 38., ust. 1., pkt. 5. 

Zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii komendanta wojewódzkiego Policji o kandydacie 

na strażnika Państwowej Straży Łowieckiej likwiduje anachronizm proceduralny nie 

powodując jednocześnie żadnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów 

samorządowych.  

             w zakresie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

Wszystkie zaproponowane zmiany zmierzają do zniesienia obowiązku opiniowania przez 

organy Policji kandydatów na stanowiska komorników, aplikantów i asesorów komorniczych 

i mają charakter proceduralny. Projekt nie powoduje wymiernych skutków finansowych dla 

budżetu państwa oraz żadnych kosztów dla budżetów samorządowych. 

           w zakresie ustawy o Służbie Celnej 

ad. art. 6x., ust.3  

Jest to zmiana organizacyjna, która nie wywoła żadnych skutków finansowych dla budżetów 

samorządowych oraz ewentualne, nieznaczące oszczędności finansowe dla budżetu państwa 



(w sensie oszczędności kosztów działania służb wspomagających Służbę Celną przy 

zatrzymywaniu środków transportu). 

     

 

           w zakresie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych 

 Wszystkie zaproponowane zmiany znosząc obowiązek opiniowania przez organy 

Policji kandydatów na stanowiska w sądownictwie, mają charakter proceduralny                       

i organizacyjny. Projekt nie powoduje wymiernych skutków finansowych dla budżetu 

państwa oraz żadnych kosztów dla budżetów samorządowych.     

w zakresie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych 

i Prokuratury 

 Wszystkie zaproponowane zmiany zmierzają do zniesienia obowiązku opiniowania 

przez organy Policji osób ubiegających się o staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze i mają 

charakter proceduralny. Projekt nie powoduje wymiernych skutków finansowych dla budżetu 

państwa oraz żadnych kosztów dla budżetów samorządowych. 

   w zakresie ustawy o licencji syndyka 

 Zaproponowana zmiana zmierza do zniesienia obowiązku opiniowania przez organy 

Policji osób ubiegających się o licencję syndyka i ma charakter proceduralny. Projekt nie 

powoduje wymiernych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz żadnych kosztów dla 

budżetów samorządowych. 

V. Założenia do aktu wykonawczego. 

 W art. 83 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich znajduje się upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, do określenia, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowych zasady pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka, 

mając na uwadze stworzenie właściwych warunków pobytu nieletnich i przestrzeganie ich 

praw, względy bezpieczeństwa, a także sprawność postępowania oraz odpowiednie 

rozdzielenie nieletnich ze względu na charakter czynów, których się dopuścili, i stopień ich 

demoralizacji. 

 Należy zakładać, że to rozporządzenie nie będzie co do zasady odbiegało od treści  

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w 

sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (Dz.U. Nr 10, 

poz. 104). 



 

VI. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



Warszawa, 5 listopada 2008 r. 
 
BAS-WAEiM-3153/08  
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej  

 
 

Opinia prawna 
o zgodności komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 

normujących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych  (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 

Hanna Zdanowska) z prawem Unii Europejskiej 
  

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zm.) sporządza się następującą opinię: 

 
I. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony komisyjny projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw 

normujących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych przewiduje zmiany w: 

1. ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 
277, ze zm.), 

2. ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, 
poz. 1641, ze zm.), 

3. ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zm.), 

4. ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 
r. Nr 234, poz. 1997, ze zm.), 

5. ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, ze zm.), 

6. ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 53, poz. 548, ze 
zm.), 

7. ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, ze zm.), 

8. ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 
r. Nr 127, poz. 1066, ze zm.), 
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9. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), 

10. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, ze zm.), 

11. ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, 
poz. 206, ze zm.), 

12. ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr 
Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1410, 
ze zm.), 

13. ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury 
(Dz.U. Nr 162, poz. 1125, ze zm.), 

14. ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123, poz. 
850). 
Proponowane zmiany związane są z organizacją Policji oraz ze 

zmniejszeniem liczby zadań Policji i innych służb podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych. 

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. 
  

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
ustawy 
 Prawo Unii Europejskiej nie reguluje spraw objętych projektem ustawy. 
  

III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Opiniowany projekt ustawy pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii 
Europejskiej. 

 
IV. Konkluzje 
Komisyjny projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących 

funkcjonowanie służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 
 

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, minister spraw wewnętrznych 
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Opinia prawna 
dotycząca możliwości uznania przedstawionego komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie służb 
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Hanna Zdanowska)za projekt 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 

Regulaminu Sejmu 
 

Stosownie do art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu, projektem ustawy 
wykonującym prawo Unii Europejskiej jest projekt ustawy mający na celu 
wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Przedstawiony komisyjny projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw 
normujących funkcjonowanie służb nadzorowanych przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych przewiduje zmiany w: 

1. ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 
277, ze zm.), 

2. ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 156, 
poz. 1641, ze zm.), 

3. ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zm.), 

4. ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 
r. Nr 234, poz. 1997, ze zm.), 

5. ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, ze zm.), 

6. ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 1999 r. Nr 53, poz. 548, ze 
zm.), 

7. ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, ze zm.), 

8. ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 
r. Nr 127, poz. 1066, ze zm.), 



9. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), 

10. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, ze zm.), 

11. ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, 
poz. 206, ze zm.), 

12. ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr 
Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1410, 
ze zm.), 

13. ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury 
(Dz.U. Nr 162, poz. 1125, ze zm.), 

14. ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. Nr 123, poz. 
850). 
Proponowane zmiany związane są z organizacją Policji oraz ze 

zmniejszeniem liczby zadań Policji i innych służb podległych ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych. 

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. 
Ponieważ przedstawiony projekt ustawy nie ma na celu wykonania 

żadnego przepisu prawa Unii Europejskie nie ma podstaw, by uznać go, w trybie 
art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu, za projekt ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej 
 

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

   Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, minister spraw wewnętrznych 
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Szanorvny Pan

Lech Czapla

Zastępca Szefa Kancelarii Sejrnu

Kanceiaria Sejmu

ul. Y/iejska 4/6/3

00-902 Warszawa

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia f4 listopada 2008 r. (PS-342/08)

dotyczące projektu ustawy o znianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie

służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w irnieniu

Kraj owej Rady Kornomiczej uprzejmie przedstawiam, Źe projektowane zmiany

oceniamy pozfi"wnie.

tJważamy za rvłaścirve i zasadne rórt'nież rr' odniesieniu do propotrowanych

zmian r,v ustawie z dnia f9 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

uchylenie przepisów art. l1 ust. la, lb i 5a, art.29 ust. 7 i art' 32 ust. 5. Na

wątpliwości związane z funkcjonowaniem tzw. w).wiadu środowiskowego przez

organy Policji w toku powołytvania na stanowisko komomika sadowego, czy aplikanta

lub asesora komorniczego, Krajowa Rada Komorni cza wskazywała juŹ w toku prac

nad projektem ustawy z dnia 24 maja f007 r. o zniianie ustawy o komomikach

sądowych i egzekucji, .|ak również pózniej w toku prac nad projektem

rozporządzelia Ministra Sprarviedlivl'ośc i z dnia 28 styczria 2008 r. w sprau'ie

sposobu i trybu uzyskiwania, sporządzania oraz przekazywania przez organy Policji

informacji o zainteresowanym objęciem stanowiska konromika sądowego oraz

kandydacie na stanowisko asesora komorniczego i apiikanta kornorniczego oraz wzoru

kn'estionariusza tej informacji (Dz.U. z 2008 r., Nr 23, poz. 142). Sfusznie wskazuje

się w uzasadnieniu projektu, że proces powoĘwania na stanowisko komomika

sądowego, czy teŻ na stanowisko aplikanta lub asesora komorniczego, winien



odb}nvać się przy pomocy innych stużb, anizeli organa Policji. Ustarva o komomikach

sadowych i egzekucji przewiduje wystarczaj ący zespół środków pozwalających na

rzctelną ocenę kandydata na dane stanorvisko. opinia sporząd zona przez Policję nie

winna byó podstawą powołania lub niepowołania danej osoby na wskazane

stanowisko' opinię taką wirrny wydawać organa samorządu zawodowego mające

reainą szansę ocenić właścir,t'ości kandydata i jego predysp ozycje do wykonyr,vania

zawodu.

Z tych względów pozytywnie naleŻy odnieść się do proponowanycb zmian.

Zpoważaniem
/

/

Li . ,/
i , '

PF.El,Eś,,,.
Kraj owej Rad/' Kdnomicebj

!a
J

A ndrz4l Kulą8019skt

.a ' . ' ' '  /
, / ,

?



/
Warszawa. Onia Clt grudnia 2008 r.

PIERWSZY PREZES
SĄDU NAJWYzszEGo

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BSA f- 021-235tO8

o::l<RETABIAT Z-CY SZEFA KS

,.':z. LQŁ:.',0?0. :'pQ.aŻł..'
' . ' ' '-. łplwvu ...t.9....t1..łv9.|..'. '. '

Pan
Lech CZAPLA
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu

,? ,/
, ' . i7a:t,cr:.: :. t7,ir, u,) ! L L, l 'ł,"L/.ę,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2008 r., ps-342108 uprzejmie
informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do komisyjnego projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw normujqcych funkcjonowanie slużb
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zpowaianiem
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W załączeniu uprzejmie przesyiam opinię Kraj owej Rady Sądownictwa

z dnia 9 gruclnia 2008 r. w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy

o zmiarrie rriektórych uStaw normujących funkcjolrowanie służb

nadzorowanydn przez mitristra właściwego do sprarv wewnętrznych.

ł l-7,^ls2,ąl.u^n,}?-4L,(L1';4-/,,/.LL /

sędzia S Dąbrowski
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OPINIA

KRA JowEJ RADY sĄDowNICTwA

z dnia 9 grudńa 2008 r'

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw normujących
funkcjonowanie slużb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw

wewnętrznych.

Przedstawiony do zaopiniowania pĄekt o zmtanie niel(órych ustaw normujących
funkcj onowanie służb nadzorow anych przez ministra w-laściwego do spraw wewnętrznych,
wprowadza m.in' zmiany w ustawie z dnia f7 lipca 1999 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych i w ustawie z dlja i8 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokura1ury.

Zntiany dotycz.ąart '  32 $ 3.6, ań.58 $ 4.7' art. 134 $4ai4b,art. l53$2i2a'art. 155$ 3
oraz art. 162 s 4 ustawy prawo o uslroju sądów powszechnych' oraz ań. 4 ustawy o
pracownikach sądów i prokuratury, a ich celem jest miesienie obowiązku przedHadarna przez

organy Policji informacji o kandydatach na stanorvisko sę&iego, asesora sądowego"

stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sądu okręgowego, kierownika

finansowego sądu rejonowego, referendarzy' asystentów sędziego, aplikantów

referendarskich' ławników, urzędnikórv zatrudnionych w sądach i prok-uaturach i osób

ubiegających się o przyjęcie na stai urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Proponowana

^niana art. 10a ust. l5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr

Sądów Powszechnych i Prokurafury nra natomiast na celu zniesienie obowią.zl-u przekazania

przez komendanta wojewódzkiego Policji dy.rektorowi Krajowego Centrum informacji o

kandydacie na aplikanta odbylvającego aplikację sądowo - prokuratorską.

Proponowane zmiany Krajowa Rada Sądownictwa ocenia negat}nvnie. obowiązek

ptzekazywania przez komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Gtównego Policji
(w przypadku kandydatów na wząd sędziego) informacji o kandydatach na wymienione we
r r ' c l ł n z a n v r . h  n r . a n i < ł n h  c r ą n Ą \ ! , ; c | , ' Ą  ' . '  ' . . ' E ; . Ę .  . ń ż o l ' ; A ; l ; . ' ' ^ ; ^ ;  . l . ' + . '  ' ' ' - * ^ ^ . i ^ . : ' .

-  r ' u ]  r a z ' ' ' u r  r s r  u

gwarancji' że osoby te oprócz mer}torycznego przygotowania, cechują się nieskazitelnością

charal1erq dając gwarancję rzetelnego i uczciwego rtykonywana swoich obowią7ków'

Nieskazitelnośc charakteru jest jedną Z ustawowych przesłanek, L1óre musi spełruc kandydat

na stanowisko sędziego, asesora sądowego, asystenta sędziego' ławnika. Ustawowym

''.'\ : Ą ,.

ir



wymogiem wobec kandydatów na aplikantów sądowo _ prokuratorskich, urzędników sądów i

prol.uratury i osób ubiegających się o przyjęcie na staŻ urzędniczy jest natomiast

nieposzlakowana opinia.

Jedynym uzasadnieniem proponowanych zmian jest stanowisko autora projeku, D

naleĄ zapobiec ingerencji organów Policji w informacje o Zyciu prywatnym wskazanej grupy

osób. Powyższa argumentacja nie moŹe przesądzac o zasadności zaakceptowarua

proponowanych zmian, bowiem Minister Sprawiedliwości sprecyzował w wydanych aktach

wykonawczych szczegołowy sposób oraz tryb uzyskiwania informacji o wskazanych

osobach, a oborviązujące uregulowania stanowią gwarancję dbałości o ochronę ich dóbr

osobisĘch.

Przewodniczący
Kraj owej Ra/ł{' trdowni ctwa

Y_ł-.., , /
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