
 

Druk nr 4289
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja  

 

 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Policji (druk nr 4262). 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 27 maja 2011 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2011 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Warszawa, dnia  8 czerwca 2011 r. 
   
   
   
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/ Janusz Dzięcioł /-/ Marek Biernacki  
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Projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia    2011 r. 

 
o zmianie ustawy o Policji 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z 
późn. zm.1)) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25.1. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej 
opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni 
praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie 
oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, któ-
rej gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię za-
chowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w 
przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

2. Przyjęcie kandydata do służby w Policji następuje po przeprowa-
dzeniu postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ustale-
nie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Policji 
oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służby. Na po-
stępowanie kwalifikacyjne składa się: 

1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza oso-
bowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających 
dane o uprzednim zatrudnieniu; 

2) test wiedzy; 
3) test sprawności fizycznej; 
4) test psychologiczny; 
5) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; 
6) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Poli-

cji; 

7) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach praw-
dziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym 
kandydata do służby. 

                                                 
1) 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, 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, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 
201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 
620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 
238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1602. 
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3. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów posiada-
jących specjalistyczne umiejętności i szczególne kwalifikacje 
przydatne do służby w Policji może być przeprowadzone z pomi-
nięciem testu sprawności fizycznej, o którym mowa w ust. 2 pkt 
3. 

4. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego stanowią in-
formację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze roz-
porządzenia: 

1) szczegółowy zakres informacji o wolnych stanowiskach służ-
bowych w Policji oraz sposób podawania ich do wiadomości; 

2) szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego do Policji; 
3) zakres tematyczny testu wiedzy oraz zakres i sposób prze-

prowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicz-
nego; 

4) skalę ocen poszczególnych etapów postępowania kwalifika-
cyjnego oraz preferencji dotyczących kandydata do służby; 

5) wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 2 
pkt 1. 

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister wła-
ściwy do spraw wewnętrznych uwzględni powszechność dostępu 
do informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Policji, za-
kres zadań wykonywanych na tych stanowiskach służbowych i 
wymagań związanych z tymi stanowiskami, konieczność oceny 
przydatności kandydata do służby, etapy postępowania kwalifika-
cyjnego oraz sposób jego zakończenia.”. 

 
Art. 2. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy, o 
której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 
Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Pan Marek Biernacki
Przewodniczący Komisji Administracj i
i Spraw Wewnętrznych
Sej m Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
Policji ujętego ,p sprawozdaniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr
4289) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o
dzialach administracji rządowej (Dz.IJ. z f007 r. Nr 65., paz. 437 z p6źn. zm.) w związku
z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw
członkostwa Rzecrypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny P anie Przew odniczący,

w zwlązku z przedtoŻonym sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrunych o
komisfinym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Poticji (druk nr 4289), pozwalam sobie
wy r azic poniŻsząop inię.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Z powazaniem

Do wiadomości:

Pan Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Poiisękret


