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USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o Policji, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy 
o samorzàdzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce 

administracj´ publicznà.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465 i Nr 81, poz. 877) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Policja realizuje tak˝e zadania wynikajàce

z umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych, na
zasadach i w zakresie w nich okreÊlonych.”;

2) w art. 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Terytorialny zasi´g dzia∏ania organów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada za-
sadniczemu podzia∏owi administracyjnemu
Paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 3—5.”,

b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Wy∏àcza si´ z terytorialnego zasi´gu dzia∏a-
nia komendanta wojewódzkiego Policji w∏a-
Êciwego dla województwa mazowieckiego
obszar:

1) powiatu warszawskiego oraz powiatów:
grodziskiego, legionowskiego, otwockie-
go, piaseczyƒskiego, pruszkowskiego, war-
szawskiego zachodniego i wo∏omiƒskiego,

2) innych powiatów lub gmin przy∏àczonych
do Warszawskiego Zespo∏u Miejskiego
w trybie okreÊlonym przepisami ustawy
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy —
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 8
czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o ustro-
ju miasta sto∏ecznego Warszawy.
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4. Komendant Sto∏eczny Policji wykonuje na
obszarze, o którym mowa w ust. 3, zadania
i kompetencje odpowiadajàce zadaniom
i kompetencjom komendanta wojewódzkie-
go Policji w stosunku do komendantów po-
wiatowych w powiatach, o których mowa
w ust. 3.

5. Komenda Sto∏eczna Policji stanowi aparat
pomocniczy Komendanta Sto∏ecznego Poli-
cji, wykonujàcy swoje zadania na obszarze,
o którym mowa w ust. 3.”;

3) w art. 6b dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Komendanta Sto∏ecznego Policji powo∏uje i od-

wo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych na wniosek Komendanta G∏ównego Poli-
cji z∏o˝ony za zgodà wojewody mazowieckiego.
Do konkursu na stanowisko Komendanta Sto-
∏ecznego Policji stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy dotyczàce konkursu na stanowisko komen-
danta wojewódzkiego Policji.”;

4) w art. 6e w ust. 3 wyraz „przedstawienia” zast´pu-
je si´ wyrazem „dor´czenia”;

5) w art. 7 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szczegó∏owe zasady szkolenia stra˝ników
gminnych (miejskich),”

b) dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) programy szkoleƒ zawodowych policjan-

tów,”;

6) art. 8a otrzymuje brzmienie:
„Art. 8a. 1. Komendant powiatowy (miejski) Policji

mo˝e tworzyç rewiry dzielnicowych
oraz posterunki Policji na zasadach
okreÊlonych przez Komendanta G∏ów-
nego Policji.

2. Kierownika rewiru oraz kierownika po-
sterunku Policji mianuje i zwalnia ze
stanowiska komendant powiatowy
(miejski) Policji, po zasi´gni´ciu opinii
wójta (burmistrza lub prezydenta mia-
sta), chyba ˝e do wyra˝enia opinii w tej
sprawie upowa˝niony zosta∏ organ wy-
konawczy jednostki pomocniczej gmi-
ny.

3. Do zadaƒ kierownika rewiru oraz kie-
rownika posterunku Policji nale˝y
w szczególnoÊci:
1) rozpoznawanie zagro˝eƒ i przeciw-

dzia∏anie przyczynom ich powstawa-
nia,

2) inicjowanie i organizowanie dzia∏aƒ
spo∏ecznoÊci lokalnych majàcych na
celu zapobieganie pope∏nianiu prze-
st´pstw i wykroczeƒ oraz innym zja-
wiskom kryminogennym,

3) wykonywanie czynnoÊci administra-
cyjno-porzàdkowych oraz innych
niecierpiàcych zw∏oki czynnoÊci
zwiàzanych z zawiadomieniem
o przest´pstwie i zabezpieczeniem
miejsca zdarzenia.”;

7) w art. 10 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Komendanci powiatowi (miejscy) Policji sà

obowiàzani udost´pniaç komisji bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku, na ̋ àdanie jej przewodniczàce-
go, dokumenty i informacje dotyczàce pracy
Policji na terenie powiatu, z wyjàtkiem akt per-
sonalnych pracowników i funkcjonariuszy, ma-
teria∏ów operacyjno-rozpoznawczych lub do-
chodzeniowo-Êledczych oraz akt w indywidual-
nych sprawach administracyjnych.”;

8) w art. 13:
a) w ust. 4 po wyrazach „w rewirach dzielnicowych”

dodaje si´ wyrazy „i w posterunkach Policji”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. Rada powiatu lub rada gminy mo˝e przeka-
zaç, na warunkach okreÊlonych w porozu-
mieniu zawartym mi´dzy zarzàdem powia-
tu lub gminy a w∏aÊciwym komendantem
powiatowym (miejskim) Policji, Êrodki fi-
nansowe stanowiàce dochody w∏asne po-
wiatu lub gminy, dla Policji z przeznacze-
niem na:
1) rekompensat´ pieni´˝nà za czas s∏u˝by

przekraczajàcy norm´ okreÊlonà w art. 33
ust. 2,

2) nagrod´ za osiàgni´cia w s∏u˝bie, 
dla policjantów w∏aÊciwych miejscowo ko-
mend powiatowych (miejskich) i komisaria-
tów, którzy realizujà zadania z zakresu s∏u˝-
by prewencyjnej.

4b. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a,
okreÊla w szczególnoÊci:
1) rodzaje ustawowych zadaƒ Policji, finan-

sowanych na podstawie porozumienia:
a) wykonywanych w czasie przekracza-

jàcym norm´ okreÊlonà w art. 33
ust. 2,

b) za wykonywanie których mo˝e byç
przyznana nagroda za osiàgni´cia
w s∏u˝bie,

2) wysokoÊç oraz tryb i terminy przekazy-
wania Êrodków finansowych, o których
mowa w ust. 4a,

3) sposób dokonywania oceny prawid∏o-
woÊci wykonania porozumienia.

4c. Ârodki finansowe, o których mowa
w ust. 4a, sà Êrodkami specjalnymi w rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070 i Nr 100, poz. 1082).”;

9) w art. 15 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) obserwowania i rejestrowania przy u˝yciu

Êrodków technicznych obrazu zdarzeƒ w miej-
scach publicznych, a w przypadku czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych i administracyj-
no-porzàdkowych podejmowanych na pod-
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stawie ustawy — tak˝e i dêwi´ku towarzyszà-
cego tym zdarzeniom,”;

10) w art. 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) psy i konie s∏u˝bowe,”;

11) art. 19—19b otrzymujà brzmienie:
„Art. 19. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-

no-rozpoznawczych, podejmowanych
przez Policj´ w celu zapobie˝enia, wy-
krycia, ustalenia sprawców, a tak˝e uzy-
skania i utrwalenia dowodów Êciga-
nych z oskar˝enia publicznego, umyÊl-
nych przest´pstw:
1) przeciwko ˝yciu, okreÊlonych w art.

148—150 Kodeksu karnego,
2) okreÊlonych w art. 134, art. 135 § 1,

art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1
i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3,
art. 166, 167, 173 § 1 i 3, art. 189, 204
§ 4, art. 223, 228, 229, 232, 245,
246, 252 § 1—3, art. 253, 258, 269,
280—282, 285 § 1, art. 286, 296, 299,
§ 1—6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodek-
su karnego,

3) przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu, okreÊlonych w art. 297—306 Ko-
deksu karnego, powodujàcych szko-
d´ majàtkowà lub skierowanych
przeciwko mieniu, je˝eli wysokoÊç
szkody lub wartoÊç mienia przekra-
cza pi´çdziesi´ciokrotnà wysokoÊç
najni˝szego wynagrodzenia za prac´
okreÊlonego na podstawie odr´b-
nych przepisów,

4) skarbowych, je˝eli wartoÊç przed-
miotu czynu lub uszczuplenie nale˝-
noÊci publicznoprawnej przekraczajà
pi´çdziesi´ciokrotnà wysokoÊç naj-
ni˝szego wynagrodzenia za prac´
okreÊlonego na podstawie odr´b-
nych przepisów,

5) nielegalnego wytwarzania, posiada-
nia lub obrotu bronià, amunicjà, ma-
teria∏ami wybuchowymi, Êrodkami
odurzajàcymi lub substancjami psy-
chotropowymi albo ich prekursora-
mi oraz materia∏ami jàdrowymi
i promieniotwórczymi,

6) okreÊlonych w art. 8 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083
oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715),

7) okreÊlonych w art. 20 ustawy z dnia
26 paêdziernika 1995 r. o pobieraniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narzàdów (Dz. U. Nr 138, poz. 682,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 104,
poz. 661 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268),

8) Êciganych na mocy umów i porozu-
mieƒ mi´dzynarodowych, 

gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezskutecz-
ne albo zachodzi wysokie prawdopodo-

bieƒstwo, ̋ e b´dà nieskuteczne lub nie-
przydatne, sàd okr´gowy, na pisemny
wniosek Komendanta G∏ównego Poli-
cji, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy Prokuratora Generalnego albo na pi-
semny wniosek komendanta woje-
wódzkiego Policji, z∏o˝ony po uzyska-
niu pisemnej zgody w∏aÊciwego miej-
scowo prokuratora okr´gowego, mo˝e,
w drodze postanowienia, zarzàdziç kon-
trol´ operacyjnà.

2. Postanowienie, o którym mowa
w ust. 1, wydaje sàd okr´gowy w∏aÊci-
wy miejscowo ze wzgl´du na siedzib´
sk∏adajàcego wniosek organu Policji. 

3. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
je˝eli mog∏oby to spowodowaç utrat´
informacji lub zatarcie albo zniszczenie
dowodów przest´pstwa, Komendant
G∏ówny Policji lub komendant woje-
wódzki Policji mo˝e zarzàdziç, po uzy-
skaniu pisemnej zgody w∏aÊciwego
prokuratora, o którym mowa w ust. 1,
kontrol´ operacyjnà, zwracajàc si´ jed-
noczeÊnie do w∏aÊciwego miejscowo
sàdu okr´gowego z wnioskiem o wyda-
nie postanowienia w tej sprawie. W ra-
zie nieudzielenia przez sàd zgody w ter-
minie 5 dni od dnia zarzàdzenia kontro-
li operacyjnej, organ zarzàdzajàcy
wstrzymuje kontrol´ operacyjnà oraz
dokonuje protokolarnego, komisyjne-
go zniszczenia materia∏ów zgromadzo-
nych podczas jej stosowania.

4. Sàd okr´gowy mo˝e zezwoliç, na pi-
semny wniosek Komendanta G∏ówne-
go Policji lub komendanta wojewódz-
kiego Policji, z∏o˝ony po uzyskaniu pi-
semnej zgody w∏aÊciwego prokuratora,
na odstàpienie od zniszczenia materia-
∏ów, o których mowa w ust. 3, je˝eli sta-
nowià one dowód lub wskazujà na za-
miar pope∏nienia przest´pstwa, dla wy-
krycia którego na podstawie przepisów
ustawowych mo˝e byç prowadzona
kontrola operacyjna lub czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawcze.

5. W przypadku potrzeby zarzàdzenia kon-
troli operacyjnej wobec osoby podej-
rzanej lub oskar˝onego, we wniosku or-
ganu Policji, o którym mowa w ust. 1,
o zarzàdzenie kontroli operacyjnej za-
mieszcza si´ informacj´ o toczàcym si´
wobec tej osoby post´powaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest
niejawnie i polega na: 
1) kontrolowaniu treÊci koresponden-

cji,
2) kontrolowaniu zawartoÊci przesy∏ek,
3) stosowaniu Êrodków technicznych

umo˝liwiajàcych uzyskiwanie w spo-
sób niejawny informacji i dowodów
oraz ich utrwalanie, a w szczególno-
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Êci treÊci rozmów telefonicznych i in-
nych informacji przekazywanych za
pomocà sieci telekomunikacyjnych.

7. Wniosek organu Policji, o którym mo-
wa w ust. 1, o zarzàdzenie przez sàd
okr´gowy kontroli operacyjnej powi-
nien zawieraç w szczególnoÊci:
1) numer sprawy i jej kryptonim, je˝eli

zosta∏ jej nadany,
2) opis przest´pstwa z podaniem,

w miar´ mo˝liwoÊci, jego kwalifikacji
prawnej,

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´
zastosowania kontroli operacyjnej,
w tym stwierdzonej albo prawdopo-
dobnej bezskutecznoÊci lub nieprzy-
datnoÊci innych Êrodków,

4) dane osoby, wobec której stosowana
b´dzie kontrola operacyjna, ze wska-
zaniem miejsca lub sposobu jej sto-
sowania,

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kon-
troli operacyjnej, o której mowa
w ust. 6.

8. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Sàd
okr´gowy mo˝e, na pisemny wniosek
Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji, z∏o-
˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody w∏a-
Êciwego prokuratora, na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ kolejne 3 miesiàce, wydaç po-
stanowienie o jednorazowym przed∏u-
˝eniu kontroli operacyjnej, je˝eli nie
usta∏y przyczyny zarzàdzenia tej kon-
troli. 

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy
podczas stosowania kontroli operacyj-
nej pojawià si´ nowe okolicznoÊci istot-
ne dla zapobie˝enia lub wykrycia prze-
st´pstwa albo ustalenia sprawców
i uzyskania dowodów przest´pstwa,
sàd okr´gowy, na pisemny wniosek Ko-
mendanta G∏ównego Policji, z∏o˝ony
po uzyskaniu pisemnej zgody Prokura-
tora Generalnego, mo˝e wydaç posta-
nowienie o kontroli operacyjnej przez
czas oznaczony równie˝ po up∏ywie
okresów, o których mowa w ust. 8.

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3,
4, 8 i 9, stosuje si´ odpowiednio przepis
ust. 7. Sàd przed wydaniem postano-
wienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9,
mo˝e zapoznaç si´ z materia∏ami uza-
sadniajàcymi wniosek, zgromadzony-
mi podczas stosowania kontroli opera-
cyjnej zarzàdzonej w tej sprawie.

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 
3—5, 8 i 9, sàd okr´gowy rozpoznaje
jednoosobowo, przy czym czynnoÊci
sàdu zwiàzane z rozpoznawaniem tych
wniosków powinny byç realizowane

w warunkach przewidzianych dla prze-
kazywania, przechowywania i udost´p-
niania informacji niejawnych oraz z od-
powiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Ko-
deksu post´powania karnego. W posie-
dzeniu sàdu mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcz-
nie prokurator i przedstawiciel organu
Policji wnioskujàcego o zarzàdzenie
kontroli operacyjnej.

12. Operatorzy prowadzàcy dzia∏alnoÊç te-
lekomunikacyjnà w sieciach publicz-
nych oraz podmioty Êwiadczàce us∏ugi
pocztowe sà obowiàzani do zapewnie-
nia na w∏asny koszt warunków tech-
nicznych i organizacyjnych umo˝liwia-
jàcych prowadzenie przez Policj´ kon-
troli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna byç za-
koƒczona niezw∏ocznie po ustaniu
przyczyn jej zarzàdzenia, najpóêniej
jednak z up∏ywem okresu, na który zo-
sta∏a wprowadzona.

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1,
informuje w∏aÊciwego prokuratora
o wynikach kontroli operacyjnej po jej
zakoƒczeniu, a na jego ̋ àdanie równie˝
o przebiegu tej kontroli.

15. W przypadku uzyskania dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powa-
nia karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego,
Komendant G∏ówny Policji lub komen-
dant wojewódzki Policji przekazuje w∏a-
Êciwemu prokuratorowi wszystkie ma-
teria∏y zgromadzone podczas stosowa-
nia kontroli operacyjnej, w razie potrze-
by z wnioskiem o wszcz´cie post´po-
wania karnego. W post´powaniu przed
sàdem, w odniesieniu do tych materia-
∏ów, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
post´powania karnego. 

16. Osobie, wobec której kontrola opera-
cyjna by∏a stosowana, nie udost´pnia
si´ materia∏ów zgromadzonych pod-
czas trwania tej kontroli. Przepis nie na-
rusza uprawnieƒ wynikajàcych
z art. 321 Kodeksu post´powania kar-
nego.

17. Zgromadzone podczas stosowania
kontroli operacyjnej materia∏y nieza-
wierajàce dowodów pozwalajàcych na
wszcz´cie post´powania karnego prze-
chowuje si´ po zakoƒczeniu kontroli
przez okres 2 miesi´cy, a nast´pnie do-
konuje si´ ich protokolarnego, komisyj-
nego zniszczenia. Zniszczenie materia-
∏ów zarzàdza organ Policji, który wnio-
skowa∏ o zarzàdzenie kontroli operacyj-
nej.

18. Trybu, o którym mowa w ust. 1—11, nie
stosuje si´, je˝eli kontrola operacyjna
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jest prowadzona za wyra˝onà na pi-
Êmie zgodà osoby b´dàcej nadawcà
lub odbiorcà przekazu informacji.

19. W przypadkach, o których mowa
w ust. 18, kontrol´ operacyjnà zarzà-
dza organ Policji w∏aÊciwy do prowa-
dzenia czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych w danej sprawie.

20. Na postanowienia sàdu w przedmiocie
kontroli operacyjnej, o których mowa
w ust. 1, 3, 8 i 9, a tak˝e na postanowie-
nie sàdu w przedmiocie odstàpienia od
zniszczenia materia∏ów zgromadzo-
nych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej, o którym mowa w ust. 4, przy-
s∏uguje za˝alenie organowi Policji, któ-
ry z∏o˝y∏ wniosek o wydanie tego po-
stanowienia. Do za˝alenia stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´-
powania karnego.

21. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw ∏àcznoÊci, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób do-
kumentowania kontroli operacyjnej
oraz przechowywania i przekazywania
wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przecho-
wywania, przekazywania oraz przetwa-
rzania i niszczenia materia∏ów uzyska-
nych podczas stosowania tej kontroli,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowa-
nych czynnoÊci i uzyskanych materia-
∏ów oraz wzory stosowanych druków
i rejestrów.

22. Prokurator Generalny przedstawia co-
rocznie Sejmowi i Senatowi informacj´
o dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ust. 1—21,
w tym informacje i dane, o których mo-
wa w art. 20 ust. 3.

Art. 19a. 1. W sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 19 ust. 1 czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawcze zmierzajàce do spraw-
dzenia uzyskanych wczeÊniej wiary-
godnych informacji o przest´pstwie
oraz ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów przest´pstwa mogà polegaç
na dokonaniu w sposób niejawny na-
bycia, zbycia lub przej´cia przedmio-
tów pochodzàcych z przest´pstwa, ule-
gajàcych przepadkowi, albo których
wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie
lub którymi obrót sà zabronione, a tak-
˝e przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci ma-
jàtkowej.

2. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze,
o których mowa w ust. 1, mogà polegaç
tak˝e na z∏o˝eniu propozycji nabycia,
zbycia lub przej´cia przedmiotów po-
chodzàcych z przest´pstwa, ulegajà-
cych przepadkowi, albo których wytwa-
rzanie, posiadanie, przewo˝enie lub

którymi obrót sà zabronione, a tak˝e
przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci majàt-
kowej.

3. Komendant G∏ówny Policji lub komen-
dant wojewódzki Policji mo˝e zarzà-
dziç, na czas okreÊlony, czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu
pisemnej zgody w∏aÊciwego miejsco-
wo prokuratora okr´gowego, którego
bie˝àco informuje o wynikach przepro-
wadzonych czynnoÊci. Prokurator mo-
˝e zarzàdziç zaniechanie czynnoÊci
w ka˝dym czasie.

4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, za-
rzàdza si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce. Komendant G∏ówny Policji
lub komendant wojewódzki Policji mo-
˝e, po uzyskaniu pisemnej zgody w∏a-
Êciwego prokuratora, jednorazowo
przed∏u˝yç stosowanie czynnoÊci, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ kolejne 3 miesià-
ce, je˝eli nie usta∏y przyczyny ich zarzà-
dzenia.

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy
podczas stosowania czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, pojawià si´ nowe
okolicznoÊci istotne dla sprawdzenia
uzyskanych wczeÊniej, wiarygodnych
informacji o przest´pstwie oraz ustale-
nia sprawców i uzyskania dowodów
przest´pstwa, Komendant G∏ówny Po-
licji lub komendant wojewódzki Policji
mo˝e, po uzyskaniu pisemnej zgody
w∏aÊciwego prokuratora, zarzàdziç kon-
tynuowanie czynnoÊci przez czas ozna-
czony równie˝ po up∏ywie okresów,
o których mowa w ust. 4.

6. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
mogà byç niejawnie rejestrowane za
pomocà urzàdzeƒ s∏u˝àcych do reje-
stracji obrazu lub dêwi´ku.

7. W przypadku uzyskania dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powa-
nia karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego
Komendant G∏ówny Policji lub komen-
dant wojewódzki Policji przekazuje pro-
kuratorowi okr´gowemu wszystkie ma-
teria∏y zgromadzone podczas stosowa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
w razie potrzeby z wnioskiem o wszcz´-
cie post´powania karnego. W post´po-
waniu przed sàdem, w odniesieniu do
tych materia∏ów, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 393 § 1 zdanie pierw-
sze Kodeksu post´powania karnego.

8. Zgromadzone podczas stosowania
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2,
materia∏y niezawierajàce dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powa-
nia karnego przechowuje si´ po zakoƒ-
czeniu kontroli przez okres 2 miesi´cy,
a nast´pnie dokonuje si´ ich protoko-
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larnego, komisyjnego zniszczenia.
Zniszczenie materia∏ów zarzàdza organ
Policji, który wnioskowa∏ o zarzàdzenie
kontroli operacyjnej.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przeprowadzania
i dokumentowania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, a tak˝e przekazywania,
przetwarzania i niszczenia materia∏ów
uzyskanych podczas stosowania tych
czynnoÊci, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia niejawnego charakteru po-
dejmowanych czynnoÊci i uzyskanych
materia∏ów oraz wzory stosowanych
druków i rejestrów.

Art. 19b. 1. W celu udokumentowania przest´pstw,
o których mowa w art. 19 ust. 1, albo
ustalenia to˝samoÊci osób uczestniczà-
cych w tych przest´pstwach lub przej´-
cia przedmiotów przest´pstwa Komen-
dant G∏ówny Policji lub komendant wo-
jewódzki Policji mo˝e zarzàdziç niejaw-
ne nadzorowanie wytwarzania, prze-
mieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przest´pstwa, je˝eli nie
stworzy to zagro˝enia dla ˝ycia lub
zdrowia ludzkiego.

2. O zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
zawiadamia si´ niezw∏ocznie prokura-
tora okr´gowego w∏aÊciwego miejsco-
wo ze wzgl´du na siedzib´ zarzàdzajà-
cego dokonanie czynnoÊci organu Poli-
cji. Prokurator mo˝e nakazaç zaniecha-
nie czynnoÊci w ka˝dym czasie.

3. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1,
bie˝àco informuje prokuratora okr´go-
wego o wynikach przeprowadzonych
czynnoÊci.

4. Stosownie do zarzàdzenia, o którym
mowa w ust. 1, organy i instytucje pu-
bliczne oraz przedsi´biorcy sà obowià-
zani dopuÊciç do dalszego przewozu
przesy∏ki zawierajàce przedmioty prze-
st´pstwa w stanie nienaruszonym lub
po ich usuni´ciu albo zastàpieniu w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci.

5. W przypadku uzyskania dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powa-
nia karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego
Komendant G∏ówny Policji lub komen-
dant wojewódzki Policji przekazuje pro-
kuratorowi okr´gowemu wszystkie ma-
teria∏y zgromadzone podczas stosowa-
nia czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
w razie potrzeby z wnioskiem o wszcz´-
cie post´powania karnego. W post´po-
waniu przed sàdem, w odniesieniu do
tych materia∏ów, stosuje si´ przepisy
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
post´powania karnego.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przeprowadzania
i dokumentowania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´
zapewnienia niejawnego charakteru
podejmowanych czynnoÊci i uzyska-
nych materia∏ów oraz wzory stosowa-
nych druków i rejestrów.”;

12) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Policja, z zachowaniem ograniczeƒ wy-

nikajàcych z art. 19, mo˝e uzyskiwaç in-
formacje, w tym tak˝e niejawnie, gro-
madziç je, sprawdzaç oraz przetwarzaç.

2. Policja mo˝e pobieraç, przetwarzaç
i wykorzystywaç w celach wykryw-
czych i identyfikacyjnych informacje,
w tym dane osobowe o osobach podej-
rzanych o pope∏nienie przest´pstw Êci-
ganych z oskar˝enia publicznego, nie-
letnich dopuszczajàcych si´ czynów za-
bronionych przez ustaw´ jako przest´p-
stwa Êcigane z oskar˝enia publicznego,
osobach o nieustalonej to˝samoÊci lub
usi∏ujàcych ukryç swà to˝samoÊç oraz
o osobach poszukiwanych, tak˝e bez
ich wiedzy i zgody, a w szczególnoÊci:
1) dane osobowe, o których mowa

w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50,
poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz
z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 49,
poz. 509), z tym ˝e dane dotyczàce
kodu genetycznego, wy∏àcznie o nie-
kodujàcych regionach genomu,

2) odciski linii papilarnych,
3) zdj´cia i opisy wizerunku,
4) cechy i znaki szczególne, pseudoni-

my,
5) informacje o:

a) miejscu zamieszkania lub pobytu,
b) wykszta∏ceniu, zawodzie, miejscu

i stanowisku pracy,
c) dokumentach to˝samoÊci, którymi

si´ pos∏ugujà,
d) sposobie dzia∏ania sprawcy, jego

Êrodowisku i kontaktach,
e) sposobie zachowania si´ spraw-

ców wobec osób pokrzywdzo-
nych.

3. Je˝eli jest to konieczne dla skutecznego
zapobie˝enia przest´pstwom okreÊlo-
nym w art. 19 ust. 1 lub ich wykrycia al-
bo ustalenia sprawców i uzyskania do-
wodów, Policja mo˝e korzystaç z infor-
macji dotyczàcych umów ubezpiecze-
nia, a w szczególnoÊci z przetwarza-
nych przez zak∏ady ubezpieczeƒ danych
podmiotów, w tym osób, które zawar∏y
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umow´ ubezpieczenia, a tak˝e przetwa-
rzanych przez banki informacji stano-
wiàcych tajemnic´ bankowà.

4. Informacje i dane, o których mowa
w ust. 3, oraz informacje zwiàzane
z przekazywaniem tych informacji i da-
nych podlegajà ochronie przewidzianej
w przepisach o ochronie informacji nie-
jawnych i mogà byç udost´pniane je-
dynie policjantom prowadzàcym czyn-
noÊci w danej sprawie i ich prze∏o˝o-
nym, uprawnionym do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi przez nich
w tej sprawie czynnoÊciami operacyj-
no-rozpoznawczymi. Akta zawierajàce
te informacje i dane udost´pnia si´ po-
nadto wy∏àcznie sàdom i prokurato-
rom, je˝eli nast´puje to w celu Êcigania
karnego.

5. Informacje i dane, o których mowa
w ust. 3, udost´pnia si´ na podstawie
postanowienia wydanego na pisemny
wniosek Komendanta G∏ównego Policji
albo komendanta wojewódzkiego Poli-
cji przez sàd okr´gowy w∏aÊciwy miej-
scowo ze wzgl´du na siedzib´ wniosku-
jàcego organu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, po-
winien zawieraç:
1) numer sprawy i jej kryptonim, je˝eli

zosta∏ ustalony,
2) opis przest´pstwa z podaniem,

w miar´ mo˝liwoÊci, jego kwalifikacji
prawnej,

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´
udost´pnienia informacji i danych,

4) wskazanie podmiotu, którego infor-
macje i dane dotyczà,

5) podmiot zobowiàzany do udost´p-
nienia informacji i danych,

6) rodzaj i zakres informacji i danych.
7. Po rozpatrzeniu wniosku sàd, w drodze

postanowienia, wyra˝a zgod´ na udo-
st´pnienie informacji i danych wskaza-
nego podmiotu, okreÊlajàc ich rodzaj
i zakres, podmiot zobowiàzany do ich
udost´pnienia oraz organ Policji
uprawniony do zwrócenia si´ o przeka-
zanie informacji i danych albo odma-
wia udzielenia zgody na udost´pnienie
informacji i danych. Przepis art. 19
ust. 11 stosuje si´ odpowiednio.

8. Na postanowienie sàdu, o którym mo-
wa w ust. 7, przys∏uguje za˝alenie orga-
nowi Policji, wnioskujàcemu o wydanie
postanowienia.

9. Uprawniony przez sàd organ Policji pi-
semnie informuje podmiot zobowiàza-
ny do udost´pnienia informacji i da-
nych o rodzaju i zakresie informacji
i danych, które majà byç udost´pnione,
podmiocie, którego informacje i dane

dotyczà, oraz o osobie policjanta upo-
wa˝nionego do ich odbioru.

10. W terminie do 90 dni od dnia przekaza-
nia informacji i danych, o których mo-
wa w ust. 3, Policja, z zastrze˝eniem
ust. 11 i 12, informuje podmiot, o któ-
rym mowa w ust. 6 pkt 4, o postanowie-
niu sàdu wyra˝ajàcym zgod´ na udo-
st´pnienie informacji i danych.

11. Sàd, który wyda∏ postanowienie o udo-
st´pnieniu informacji i danych, na
wniosek Komendanta G∏ównego Poli-
cji, z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy Prokuratora Generalnego, mo˝e za-
wiesiç, w drodze postanowienia, na
czas oznaczony, z mo˝liwoÊcià dalsze-
go przed∏u˝ania, obowiàzek, o którym
mowa w ust. 10, je˝eli zostanie upraw-
dopodobnione, ˝e poinformowanie
podmiotu, o którym mowa w ust. 6
pkt 4, mo˝e zaszkodziç wynikom podj´-
tych czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje si´
odpowiednio.

12. Je˝eli w okresie, o którym mowa
w ust. 10 lub 11, zosta∏o wszcz´te po-
st´powanie przygotowawcze, podmiot
wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiada-
miany o postanowieniu sàdu o udo-
st´pnieniu informacji i danych przez
prokuratora lub, na jego polecenie,
przez Policj´ przed zamkni´ciem post´-
powania przygotowawczego albo nie-
zw∏ocznie po jego umorzeniu.

13. Je˝eli informacje i dane, o których mo-
wa w ust. 3, nie dostarczy∏y podstaw do
wszcz´cia post´powania przygoto-
wawczego, organ wnioskujàcy o wyda-
nie postanowienia pisemnie zawiada-
mia o tym podmiot, który informacje
i dane przekaza∏.

14. Skarb Paƒstwa ponosi odpowiedzial-
noÊç za szkody wyrzàdzone narusze-
niem przepisów ust. 4 na zasadach
okreÊlonych w Kodeksie cywilnym.

15. Policja w celu zapobie˝enia lub wykry-
cia przest´pstw oraz identyfikacji osób
mo˝e uzyskiwaç, gromadziç i przetwa-
rzaç informacje, w tym równie˝ dane
osobowe ze zbiorów prowadzonych na
podstawie odr´bnych przepisów przez
organy w∏adzy publicznej, a w szcze-
gólnoÊci z Krajowego Rejestru Karnego
oraz Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji LudnoÊci. Admini-
stratorzy danych gromadzonych w tych
rejestrach sà obowiàzani do nieodp∏at-
nego ich udost´pniania.

16. Organy w∏adzy publicznej prowadzàce
rejestry, o których mowa w ust. 15, mo-
gà, w drodze decyzji, wyraziç zgod´ na
udost´pnianie za pomocà urzàdzeƒ te-
lekomunikacyjnych informacji zgroma-
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dzonych w rejestrach jednostkom orga-
nizacyjnym Policji, bez koniecznoÊci
sk∏adania pisemnych wniosków, je˝eli
jednostki te :
1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce

odnotowanie w systemie, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane uzyska∏,

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne uniemo˝liwiajàce
wykorzystanie danych niezgodnie
z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfikà lub za-
kresem wykonywania zadaƒ albo
prowadzonej dzia∏alnoÊci.

17. Dane osobowe zebrane w celu wykry-
cia przest´pstwa przechowuje si´ przez
okres, w którym sà one niezb´dne dla
realizacji ustawowych zadaƒ wykony-
wanych przez Policj´. Organy Policji
dokonujà weryfikacji tych danych nie
rzadziej ni˝ co 10 lat od dnia uzyskania
informacji, usuwajàc dane zb´dne.

18. Dane osobowe ujawniajàce pochodze-
nie rasowe lub etniczne, poglàdy poli-
tyczne, przekonania religijne lub filozo-
ficzne, przynale˝noÊç wyznaniowà,
partyjnà lub zwiàzkowà oraz dane o sta-
nie zdrowia, na∏ogach lub ˝yciu seksu-
alnym osób podejrzanych o pope∏nie-
nie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia
publicznego, które nie zosta∏y skazane
za te przest´pstwa, podlegajà komisyj-
nemu i protokolarnemu zniszczeniu
niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´
stosownego orzeczenia.

19. Komendant G∏ówny Policji, po zasi´-
gni´ciu opinii Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, sposób i warun-
ki pobierania, przetwarzania i wykorzy-
stywania informacji, o których mowa
w ust. 2, oraz sposób zak∏adania i pro-
wadzenia zbiorów tych informacji, ro-
dzaje s∏u˝b policyjnych uprawnionych
do korzystania z tych zbiorów, prze∏o˝o-
nych w∏aÊciwych w tych sprawach oraz
wzory dokumentów obowiàzujàcych
przy przetwarzaniu danych, uwzgl´d-
niajàc przepisy o ochronie informacji
niejawnych.”;

13) w art. 20a:
a) dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Nie pope∏nia przest´pstwa:
1) kto poleca sporzàdzenie lub kieruje spo-

rzàdzeniem dokumentów, o których mo-
wa w ust. 2 i 3, 

2) kto sporzàdza dokumenty, o których mo-
wa w ust. 2 i 3, 

3) kto udziela pomocy w sporzàdzeniu do-
kumentów, o których mowa w ust. 2 i 3,

4) policjant lub osoba wymieniona w ust. 3,
je˝eli dokumentami, o których mowa

w ust. 2 i 3, pos∏ugujà si´ przy wykony-
waniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych.

3b. Organy administracji rzàdowej i organy sa-
morzàdu terytorialnego obowiàzane sà do
udzielania Policji, w granicach swojej w∏a-
ÊciwoÊci, niezb´dnej pomocy w zakresie
wydawania i zabezpieczania dokumentów,
o których mowa w ust. 2 i 3.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb wydawania, pos∏ugiwania
si´, a tak˝e przechowywania dokumentów,
o których mowa w ust. 2 i 3, uwzgl´dniajàc
rodzaje dokumentów i cel, w jakim sà wyda-
wane, organy i osoby uprawnione do wyda-
wania, pos∏ugiwania si´ i przechowywania
dokumentów, czas, na jaki wydawane sà do-
kumenty, czynnoÊci zapewniajàce ochron´
dokumentów oraz ich sposób przechowywa-
nia i ewidencji.”;

14) w art. 20b w ostatnim zdaniu wyrazy
„w art. 7a ustawy o urz´dzie Ministra Spraw We-
wn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „w art. 9 usta-
wy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych upraw-
nieniach pracowników urz´du obs∏ugujàcego mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz
funkcjonariuszy i pracowników urz´dów nadzoro-
wanych przez tego ministra (Dz. U. Nr 106,
poz. 491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943
oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860)”;

15) w art. 22:
a) w ust. 1a i 1b wyrazy „w art. 7a ustawy o urz´-

dzie Ministra Spraw Wewn´trznych” zast´puje
si´ wyrazami „w art. 9 ustawy, o której mowa
w art. 20b”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „wyp∏acane z fundu-
szu operacyjnego”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Koszty podejmowanych przez Policj´ czyn-

noÊci operacyjno-rozpoznawczych, w za-
kresie których ze wzgl´du na ochron´,
o której mowa w art. 20a ust. 1—3, nie mo-
gà byç stosowane przepisy o finansach pu-
blicznych i rachunkowoÊci, a tak˝e wyna-
grodzenia osób wymienionych w ust. 1, po-
krywane sà z tworzonego na ten cel fundu-
szu operacyjnego.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

okreÊli, w drodze zarzàdzenia, zasady two-
rzenia i gospodarowania funduszem opera-
cyjnym.”;

16) w art. 28 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmie-
niu:
„1a. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e

nastàpiç:
1) na okres s∏u˝by przygotowawczej lub kan-

dydackiej, 
2) na okres s∏u˝by kontraktowej,
3) na sta∏e. 
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1b. Mianowanie w s∏u˝bie kontraktowej mo˝e na-
stàpiç po zawarciu umowy, zwanej dalej «kon-
traktem», zawartej pomi´dzy osobà, która
zg∏osi∏a si´ do tej s∏u˝by, a prze∏o˝onym wy-
mienionym w art. 32 ust. 1.

1c. Kontrakt zawiera si´ na okres od 3 do 5 lat. Za-
warcie kontraktu z tà samà osobà mo˝e nastà-
piç najwy˝ej dwukrotnie.”;

17) po art. 28 dodaje si´ art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. Mianowanie w s∏u˝bie kontraktowej

mo˝e nastàpiç na stanowisko podsta-
wowe, je˝eli osoba mianowana ma
wykszta∏cenie Êrednie i odby∏a w Poli-
cji przeszkolenie podstawowe lub
ukoƒczy∏a s∏u˝b´ kandydackà i zobo-
wià˝e si´ do uzupe∏nienia przeszkole-
nia podstawowego w terminie okre-
Êlonym w kontrakcie.

2. Osoba nieposiadajàca Êredniego wy-
kszta∏cenia mo˝e byç mianowana na
stanowisko, o którym mowa w ust. 1,
je˝eli post´powanie kwalifikacyjne
wyka˝e posiadanie przez t´ osob´
szczególnych predyspozycji do s∏u˝by
w Policji.

3. Dla policjanta w s∏u˝bie kontraktowej
poczàtkowe 12 miesi´cy s∏u˝by w ra-
mach pierwszego kontraktu jest okre-
sem próbnym.

4. Policjant lub prze∏o˝ony, o którym mo-
wa w art. 32 ust. 1, mogà oÊwiadczyç
na piÊmie, najpóêniej na jeden mie-
siàc przed up∏ywem okresu próbnego,
o zamiarze rozwiàzania stosunku s∏u˝-
bowego. W takim przypadku z dniem
up∏ywu okresu próbnego policjanta
zwalnia si´ ze s∏u˝by.

5. W przypadku niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 4, policjant pe∏-
ni nadal s∏u˝b´ kontraktowà bez od-
r´bnego mianowania.

6. Najpóêniej na 6 miesi´cy przed up∏y-
wem okresu, na jaki zosta∏ zawarty
kontrakt, policjant lub prze∏o˝ony,
o którym mowa w art. 32 ust. 1, mogà
wystàpiç z wnioskiem o zawarcie ko-
lejnego kontraktu. W przypadku za-
warcia kolejnego kontraktu policjant
pe∏ni nadal s∏u˝b´ kontraktowà.”;

18) art. 33 i 34 otrzymujà brzmienie:
„Art. 33. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by policjanta jest

okreÊlony wymiarem jego obowiàz-
ków, z uwzgl´dnieniem prawa do wy-
poczynku.

2. Zadania s∏u˝bowe policjanta powinny
byç ustalone w sposób pozwalajàcy na
ich wykonanie w ramach 40-godzinne-
go tygodnia s∏u˝by, w 3-miesi´cznym
okresie rozliczeniowym.

3. W zamian za czas s∏u˝by przekraczajàcy
norm´ okreÊlonà w ust. 2 policjantowi
udziela si´ czasu wolnego od s∏u˝by

w tym samym wymiarze, z wyjàtkiem
przypadku, o którym mowa w art. 112
ust. 3, albo mo˝e mu byç przyznana re-
kompensata pieni´˝na, o której mowa
w art. 13 ust. 4a pkt 1.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do poli-
cjanta uprawnionego do dodatku funk-
cyjnego.

5. Liczba godzin s∏u˝by przekraczajàcych
norm´ okreÊlonà w ust. 2, za którà przy-
znano rekompensat´ pieni´˝nà, o któ-
rej mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1, nie mo-
˝e przekraczaç 1/4 tygodniowego wy-
miaru czasu s∏u˝by policjanta w 3-mie-
si´cznym okresie rozliczeniowym.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
rozk∏ad czasu s∏u˝by, uwzgl´dniajàc ty-
godniowy oraz dzienny wymiar czasu
s∏u˝by, przypadki przed∏u˝enia czasu
s∏u˝by ponad ustalonà norm´, a tak˝e
wprowadzenie dla policjantów zmiano-
wego rozk∏adu czasu s∏u˝by. Nadto roz-
porzàdzenie powinno okreÊliç sposób
pe∏nienia przez policjantów dy˝urów
domowych, jak te˝ warunki i tryb udzie-
lania policjantom czasu wolnego od
s∏u˝by lub przyznawania rekompensaty
pieni´˝nej, o której mowa w art. 13
ust. 4a pkt 1, a ponadto grupy policjan-
tów zwolnionych z pe∏nienia s∏u˝by
w porze nocnej, niedziele i Êwi´ta.

Art. 34. 1. Mianowanie lub powo∏anie na stanowi-
sko s∏u˝bowe uzale˝nione jest od posia-
danego przez policjanta wykszta∏cenia,
kwalifikacji zawodowych, a tak˝e sta˝u
s∏u˝by w Policji.

2. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach Komendant G∏ówny Policji mo˝e
wyraziç zgod´ na mianowanie na sta-
nowisko s∏u˝bowe policjanta w s∏u˝bie
przygotowawczej, przed uzyskaniem
przez niego kwalifikacji zawodowych
oraz sta˝u s∏u˝by wymaganych na tym
stanowisku, przy spe∏nieniu wymagaƒ
w zakresie wykszta∏cenia. Kwalifikacje
zawodowe policjant zobowiàzany jest
uzyskaç przed mianowaniem na sta∏e.

3. Warunkiem uzyskania kwalifikacji za-
wodowych jest ukoƒczenie przez poli-
cjanta:
1) szkolenia zawodowego podstawo-

wego,
2) szkolenia zawodowego specjali-

stycznego,
3) szkolenia zawodowego dla absol-

wentów szkó∏ wy˝szych,
4) Wy˝szej Szko∏y Policji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania w zakresie wykszta∏ce-

nia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u
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s∏u˝by, jakim powinni odpowiadaç
policjanci na stanowiskach komen-
dantów Policji i innych stanowiskach
s∏u˝bowych, uwzgl´dniajàc jako
równoznaczne ze spe∏nieniem wa-
runku uzyskania kwalifikacji zawodo-
wych ukoƒczenie przeszkolenia na
stopieƒ policyjny lub zdanie egzami-
nu na stopieƒ policyjny,

2) szczegó∏owe warunki odbywania
szkoleƒ zawodowych w Policji,
uwzgl´dniajàc rodzaje szkoleƒ zawo-
dowych, formy, warunki i tryb ich od-
bywania, a tak˝e organizacj´ i spo-
sób prowadzenia szkoleƒ oraz nad-
zór nad ich realizacjà.”;

19) w art. 41:
a) w ust. 1:

— w pkt 5 wyraz „utraty” zast´puje si´ wyraza-
mi „zrzeczenia si´”,

— w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) up∏ywu okresu s∏u˝by okreÊlonego

w kontrakcie, je˝eli nie nastàpi zawarcie
kolejnego kontraktu lub mianowanie na
sta∏e,

7) up∏ywu okresu próbnego s∏u˝by kontrak-
towej, je˝eli policjant lub prze∏o˝ony sko-
rzysta∏ z uprawnienia okreÊlonego
w art. 28a ust. 4.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „s∏u˝by sta∏ej” do-
daje si´ wyrazy „lub s∏u˝by kontraktowej”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. W przypadku wszcz´cia post´powania dys-

cyplinarnego wobec policjanta, o którym
mowa w ust. 3, zwalnia si´ go ze s∏u˝by po
zakoƒczeniu post´powania dyscyplinarne-
go, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
12 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏oszenia
wystàpienia ze s∏u˝by, z zastrze˝eniem
ust. 3b.

3b. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zakoƒ-
czy∏o si´ wymierzeniem kary dyscyplinar-
nej, policjanta zwalnia si´ ze s∏u˝by po wy-
konaniu tej kary.”; 

20) w art. 48 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Na stopieƒ posterunkowego oraz starszego po-

sterunkowego mianuje prze∏o˝ony wymienio-
ny w art. 32 ust. 1. Na stopieƒ posterunkowego
mianuje si´ z dniem mianowania na stanowi-
sko s∏u˝bowe.

2. Na stopnie w korpusie podoficerów Policji oraz
na stopnie w korpusie aspirantów Policji mia-
nuje prze∏o˝ony, o którym mowa w art. 32
ust. 1, z wyjàtkiem komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji.”;

21) art. 49 i 50 otrzymujà brzmienie:
„Art. 49. 1. Podoficerem Policji mo˝e byç miano-

wany policjant, który spe∏nia warunki
okreÊlone w art. 25 ust. 1 lub 2, ukoƒ-

czy∏ szkolenie podstawowe oraz z∏o˝y∏
egzamin podoficerski.

2. Aspirantem Policji mo˝e byç mianowa-
ny policjant, który spe∏nia warunki
okreÊlone w art. 25 ust. 1, ukoƒczy∏
szkolenie specjalistyczne oraz z∏o˝y∏
egzamin aspirancki.

Art. 50. Na pierwszy stopieƒ oficerski mo˝e byç
mianowany policjant, który spe∏nia wa-
runki okreÊlone w art. 25 ust. 1 i ukoƒczy∏
Wy˝szà Szko∏´ Policji lub spe∏nia warunki
okreÊlone w art. 25 ust. 1, posiada wy-
kszta∏cenie wy˝sze, ukoƒczy∏ szkolenie dla
absolwentów szkó∏ wy˝szych oraz z∏o˝y∏
egzamin oficerski.”;

22) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzale˝-

nione jest od ukoƒczenia szkolenia zawodowe-
go wymienionego w art. 34 ust. 3.”;

23) art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-

nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i tryb sk∏adania egza-
minów oraz mianowania policjantów na
stopnie policyjne, uwzgl´dniajàc jednost-
ki organizacyjne Policji w∏aÊciwe do prze-
prowadzania egzaminów na stopnie poli-
cyjne, terminy mianowania na stopnie
policyjne oraz warunki, od których uzale˝-
nione jest mianowanie na stopieƒ policyj-
ny.”;

24) art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82. 1. Policjantowi przys∏uguje prawo do co-

rocznego p∏atnego urlopu wypoczyn-
kowego w wymiarze 26 dni roboczych.

2. Policjant uzyskuje prawo do pierwsze-
go urlopu z up∏ywem 6 miesi´cy s∏u˝by
w wymiarze po∏owy urlopu przys∏ugu-
jàcego po roku s∏u˝by.

3. Prawo do urlopu w pe∏nym wymiarze
policjant nabywa z up∏ywem roku s∏u˝-
by. Do tego urlopu wlicza si´ urlop,
o którym mowa w ust. 2.”;

25) art. 84 otrzymuje brzmienie:
„Art. 84. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-

nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
wprowadziç p∏atne urlopy dodatkowe
w wymiarze do 13 dni roboczych rocznie
dla policjantów, którzy pe∏nià s∏u˝b´
w warunkach szczególnie ucià˝liwych lub
szkodliwych dla zdrowia albo osiàgn´li
okreÊlony wiek lub sta˝ s∏u˝by, albo gdy
jest to uzasadnione szczególnymi w∏aÊci-
woÊciami s∏u˝by.”;

26) w art. 88 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Policjant traci prawo do lokalu mieszkalnego

w razie dyscyplinarnego wydalenia ze s∏u˝by.
4. MiejscowoÊcià pobliskà, o której mowa

w ust. 1, jest miejscowoÊç, z której czas dojazdu
do miejsca pe∏nienia s∏u˝by i z powrotem Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego,
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zgodnie z rozk∏adem jazdy, ∏àcznie z przesiadka-
mi, nie przekracza w obie strony dwóch godzin,
liczàc od stacji (przystanku) po∏o˝onej najbli˝ej
miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) po-
∏o˝onej najbli˝ej miejsca pe∏nienia s∏u˝by bez
uwzgl´dnienia czasu dojazdu do i od stacji
(przystanku) w obr´bie miejscowoÊci, z której
policjant doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci, w której
wykonuje obowiàzki s∏u˝bowe.”;

27) w art. 95 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu:
„2. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego,

o którym mowa w art. 90 ust. 1, wydaje si´, je-
˝eli policjant:
1) podnajmuje albo oddaje do bezp∏atnego

u˝ywania przydzielony lokal lub jego cz´Êç,
2) u˝ywa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny

z umowà najmu lub niezgodnie z przeznacze-
niem, zaniedbuje obowiàzki, dopuszczajàc
do powstania szkód, albo niszczy urzàdzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania
przez mieszkaƒców,

3) wykracza w sposób ra˝àcy lub uporczywy
przeciwko porzàdkowi domowemu, czyniàc
ucià˝liwym korzystanie z innych lokali,

4) jest w zw∏oce z zap∏atà czynszu lub op∏at za
Êwiadczenia zwiàzane z eksploatacjà lokalu
przez okres co najmniej dwóch pe∏nych okre-
sów p∏atnoÊci, pomimo uprzedzania na pi-
Êmie o zamiarze wydania decyzji o opró˝nie-
niu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, mie-
si´cznego terminu zap∏aty zaleg∏ych i bie˝à-
cych nale˝noÊci,

5) otrzyma∏ pomoc finansowà, o której mowa
w art. 94 ust. 1,

6) zosta∏ przeniesiony do pe∏nienia s∏u˝by w in-
nej miejscowoÊci i przydzielono mu w tej lub
pobliskiej miejscowoÊci nast´pny lokal
mieszkalny,

7) nie zwolni∏, w terminie okreÊlonym odr´bny-
mi przepisami, wczeÊniej przydzielonego lo-
kalu mieszkalnego,

8) zrzek∏ si´ uprawnieƒ do zajmowanego loka-
lu mieszkalnego.

3. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego wy-
daje si´ tak˝e:
1) je˝eli policjantowi lub jego ma∏˝onkowi przy-

s∏uguje tytu∏ prawny do innego lokalu miesz-
kalnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1;
w takim przypadku osobom tym przys∏uguje
prawo wyboru jednego z zajmowanych lo-
kali,

2) gdy policjant zwolniony ze s∏u˝by lub pozo-
stali po policjancie cz∏onkowie rodziny zaj-
mujà lokal mieszkalny po∏o˝ony w budynku
przeznaczonym na cele s∏u˝bowe lub na te-
renie obiektu zamkni´tego, a osobom tym
przydzielono lokal mieszkalny w tej samej
lub pobliskiej miejscowoÊci, o powierzchni
odpowiadajàcej przys∏ugujàcym normom
zaludnienia,

3) w przypadku zajmowania lokalu mieszkalne-
go, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przez po-
licjanta lub cz∏onków jego rodziny albo inne
osoby — bez tytu∏u prawnego.

4. Decyzj´ o opró˝nieniu lokalu wydaje si´ w sto-
sunku do wszystkich osób zamieszka∏ych w tym
lokalu.”;

28) w art. 97 w ust. 5 wyrazy „o których mowa w art. 91,
92 i 94” zast´puje si´ wyrazami „o których mowa
w art. 91, 92, 94 i 95 ust. 2—4”;

29) art. 101 i 102 otrzymujà brzmienie:
„Art. 101. 1. WysokoÊç uposa˝enia zasadniczego

policjanta jest uzale˝niona od grupy
zaszeregowania jego stanowiska s∏u˝-
bowego oraz od posiadanej wys∏ugi
lat.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady otrzymywania
oraz wysokoÊç uposa˝enia zasadni-
czego policjantów, uwzgl´dniajàc gru-
py zaszeregowania i odpowiadajàce
im stawki uposa˝enia, zaszeregowa-
nie stanowisk s∏u˝bowych do po-
szczególnych grup i odpowiadajàce
im policyjne stopnie etatowe, warunki
podwy˝szania tego uposa˝enia, a tak-
˝e sposób ustalania jego wzrostu z ty-
tu∏u wys∏ugi lat.

Art. 102. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady ustalania wys∏ugi
lat, od której jest uzale˝niony wzrost
uposa˝enia zasadniczego, uwzgl´dnia-
jàc rodzaje okresów s∏u˝by, pracy i in-
nych okresów podlegajàcych zaliczeniu
do wys∏ugi, sposób jej dokumentowania
oraz tryb post´powania w tych spra-
wach.”;

30) art. 104 i 105 otrzymujà brzmienie:
„Art. 104. 1. Policjantowi przys∏uguje dodatek za

stopieƒ w wysokoÊci uzale˝nionej od
posiadanego stopnia policyjnego.

2. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ lub
obowiàzki na stanowisku kierowni-
czym lub samodzielnym przys∏uguje
dodatek funkcyjny.

3. Na stanowiskach innych ni˝ wymie-
nione w ust. 2 policjant za nale˝yte
wykonywanie obowiàzków s∏u˝bo-
wych mo˝e otrzymywaç dodatek s∏u˝-
bowy.

4. Niezale˝nie od dodatków, o których
mowa w ust. 1—3, policjantowi mogà
byç przyznawane dodatki do uposa˝e-
nia uzasadnione szczególnymi w∏aÊci-
woÊciami, kwalifikacjami, warunkami
lub miejscem pe∏nienia s∏u˝by.

5. Dodatkami do uposa˝enia o charakte-
rze sta∏ym sà dodatki ustalone
w stawkach miesi´cznych.
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6. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady otrzymywania
oraz wysokoÊç dodatków do uposa˝e-
nia, o których mowa w ust. 1—4,
uwzgl´dniajàc ich rodzaj i charakter,
przes∏anki przyznawania lub podwy˝-
szania na sta∏e lub na czas okreÊlony,
warunki obni˝ania lub cofania oraz
stanowiska uprawniajàce do dodatku
funkcyjnego.

Art. 105. 1. Uposa˝enie i inne Êwiadczenia oraz
nale˝noÊci pieni´˝ne sà p∏atne bezpo-
Êrednio do ràk policjanta, z zastrze˝e-
niem ust. 5.

2. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki do
uposa˝enia o charakterze sta∏ym sà
p∏atne miesi´cznie z góry w pierw-
szym dniu roboczym ka˝dego miesià-
ca, z zastrze˝eniem ust. 3 i 5.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, inne terminy p∏atno-
Êci dodatków do uposa˝enia o charak-
terze sta∏ym, uwzgl´dniajàc, które
z nich sà p∏atne miesi´cznie z do∏u.

4. Terminy wyp∏aty innych Êwiadczeƒ
i nale˝noÊci pieni´˝nych oraz dodat-
ków do uposa˝enia, niewymienio-
nych w ust. 2, okreÊlajà przepisy
w sprawie warunków ich otrzymywa-
nia.

5. Uposa˝enie i inne Êwiadczenia oraz
nale˝noÊci pieni´˝ne mogà byç wy-
p∏acane w formie bezgotówkowej, na
warunkach ustalonych w pisemnym
porozumieniu mi´dzy p∏atnikiem i po-
licjantem, nie wczeÊniej jednak ni˝
w terminach, o których mowa
w ust. 2—4.”;

31) w art. 108 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Policjanci mogà otrzymywaç nagrody za osià-

gni´cia w s∏u˝bie, ze Êrodków finansowych,
o których mowa w art. 13 ust. 4a.”;

32) art. 114 otrzymuje brzmienie:
„Art. 114. 1. Policjant zwalniany ze s∏u˝by otrzy-

muje, z zastrze˝eniem ust. 2—4:
1) odpraw´,
2) ekwiwalent pieni´˝ny za niewyko-

rzystane urlopy wypoczynkowe lub
dodatkowe oraz za niewykorzysta-
ny czas wolny od s∏u˝by udzielany
na podstawie art. 33 ust. 3,

3) zwrot kosztów przejazdu policjanta
i cz∏onków jego rodziny oraz prze-
wozu urzàdzenia domowego do no-
wego miejsca zamieszkania w kra-
ju, w zakresie i na zasadach obowià-
zujàcych przy przeniesieniach
z urz´du.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1
pkt 3, przys∏ugujà policjantowi, je˝eli
w dniu zwolnienia ze s∏u˝by spe∏nia∏
warunki do uzyskania Êwiadczenia
z zaopatrzenia emerytalnego.

3. Policjant zwalniany na podstawie
art. 41 ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50% od-
prawy oraz ekwiwalent pieni´˝ny za
urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe
niewykorzystane w latach poprzedza-
jàcych rok zwolnienia ze s∏u˝by.

4. Policjantowi zwalnianemu ze s∏u˝by
na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 i ust. 2
pkt 2 Komendant G∏ówny Policji lub
upowa˝niony przez niego prze∏o˝ony
mo˝e w przypadkach szczególnie uza-
sadnionych potrzeb rodziny policjanta
przyznaç nie wi´cej ni˝ 50% odpra-
wy.”;

33) po art. 115 dodaje si´ art. 115a w brzmieniu:
„Art. 115a. Ekwiwalent pieni´˝ny za 1 dzieƒ niewy-

korzystanego urlopu wypoczynkowego
lub dodatkowego oraz za ka˝de rozpo-
cz´te 8 godzin niewykorzystanego cza-
su wolnego przys∏ugujàcego na pod-
stawie art. 33 ust. 3 ustala si´ w wyso-
koÊci 1/30 cz´Êci miesi´cznego uposa-
˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym nale˝nego na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝-
bowym.”;

34) w art. 116 w ust. 1 wyrazy „w art. 114 ust. 1 
pkt 2—4” zast´puje si´ wyrazami „w art. 114 ust. 1
pkt 2 i 3”;

35) po art. 122 dodaje si´ art. 122a w brzmieniu:
„Art. 122a. Do policjanta delegowanego do pe∏-

nienia funkcji oficera ∏àcznikowego
w polskich przedstawicielstwach dy-
plomatycznych w zakresie prawa do
uposa˝enia oraz innych Êwiadczeƒ i na-
le˝noÊci pieni´˝nych stosuje si´ wy-
∏àcznie przepisy dotyczàce pracowni-
ków polskich przedstawicielstw dyplo-
matycznych.”;

36) art. 127 otrzymuje brzmienie:

„Art. 127. 1. Z uposa˝enia policjanta mogà byç do-
konywane potràcenia w granicach i na
zasadach okreÊlonych w przepisach
prawa pracy oraz w innych przepisach
szczególnych stosowanych do wyna-
grodzeƒ za prac´, je˝eli przepisy ni-
niejszej ustawy nie stanowià inaczej.

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y rozumieç uposa˝enie
wymienione w art. 100, odpraw´ z ty-
tu∏u zwolnienia ze s∏u˝by oraz Êwiad-
czenia wymienione w art. 112 i 117,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Odprawa z tytu∏u zwolnienia ze s∏u˝by
podlega egzekucji wy∏àcznie na za-
spokojenie zaleg∏ych Êwiadczeƒ ali-
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mentacyjnych, z uwzgl´dnieniem
ograniczeƒ wynikajàcych z ust. 1.”;

37) w art. 129 wyrazy „art. 104 ust. 3, art. 105” zast´pu-
je si´ wyrazami „art. 104 ust. 6, art. 105 ust. 3”;

38) w art. 131:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do po-
licjantów w s∏u˝bie kontraktowej.”;

39) w art. 139:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Od orzeczenia prze∏o˝onego o wymierzeniu
kary dyscyplinarnej policjantowi s∏u˝y od-
wo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego.

1b. Je˝eli orzeczenie o wymierzeniu kary dys-
cyplinarnej wyda∏ Komendant G∏ówny Poli-
cji, odwo∏anie nie przys∏uguje, jednak˝e
strona niezadowolona z orzeczenia mo˝e
zwróciç si´ do Komendanta G∏ównego Po-
licji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy; do wniosku tego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce odwo∏aƒ od
orzeczeƒ.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Na orzeczenie koƒczàce post´powanie dys-

cyplinarne policjantowi przys∏uguje skarga
do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.”;

40) art. 141 otrzymuje brzmienie:
„Art. 141. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-

nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owà organizacj´ sàdów honoro-
wych, ich w∏aÊciwoÊç oraz zasady i tryb
post´powania, a tak˝e rodzaje stosowa-
nych przez sàdy honorowe Êrodków wy-
chowawczych, uwzgl´dniajàc organiza-
cj´ i w∏aÊciwoÊç sàdów honorowych,
szczegó∏owe zasady post´powania
przed sàdami honorowymi, sposób roz-
strzygania sporów o w∏aÊciwoÊç sàdów
honorowych, wybory cz∏onków tych sà-
dów, okreÊlenie uczestników post´po-
wania i ich prawa procesowe, tryb po-
st´powania przed sàdami honorowymi
I i II instancji, sposób wykonywania orze-
czeƒ oraz gromadzenia akt spraw.”;

41) art. 144a otrzymuje brzmienie:
„Art. 144a. Nie pope∏nia przest´pstwa, kto, b´dàc

do tego uprawnionym, wykonuje czyn-
noÊci okreÊlone w art. 19a ust. 1 i 2,
a tak˝e kto wykonuje czynnoÊci okreÊlo-
ne w art. 19b ust. 1.”;

42) po rozdziale 10 dodaje si´ rozdzia∏ 10a w brzmie-
niu:

„Rozdzia∏ 10a

Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadaƒ
poza granicami paƒstwa

Art. 145a. 1. Policjant mo˝e zostaç delegowany do
pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒ-

stwa w celu realizacji zadaƒ okreÊlo-
nych w art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3, w kon-
tyngencie policyjnym wydzielonym
do udzia∏u w:
1) misji pokojowej,
2) akcji zapobiegania aktom terrory-

zmu lub ich skutkom,
3) akcji ratowniczej i poszukiwawczej

lub humanitarnej,
4) szkoleniu i çwiczeniach policyj-

nych,
5) przedsi´wzi´ciach reprezentacyj-

nych.
2. Delegowanie do pe∏nienia s∏u˝by po-

za granicami paƒstwa oraz przed∏u˝a-
nie czasu delegowania w przypadkach
wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 nast´-
puje za pisemnà zgodà policjanta.

Art. 145b. 1. O utworzeniu i likwidacji kontyngentu
policyjnego postanawia:
1) Rada Ministrów — uchwa∏à, 

w przypadku, o którym mowa
w art. 145a ust. 1 pkt 1,

2) minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych — zarzàdzeniem,
w przypadkach, o których mowa
w art. 145a ust. 1 pkt 2 i 3,

3) Komendant G∏ówny Policji — decy-
zjà, w przypadkach, o których mo-
wa w art. 145a ust. 1 pkt 4 i 5.

2. W uchwale, zarzàdzeniu lub decyzji,
o których mowa w ust. 1, okreÊla si´
w szczególnoÊci:
1) nazw´ kontyngentu, jego liczeb-

noÊç oraz czas pozostawania poza
granicami paƒstwa,

2) cel skierowania kontyngentu, za-
kres jego zadaƒ oraz obszar dzia∏a-
nia,

3) system kierowania i dowodzenia
kontyngentem oraz organ organi-
zacji mi´dzynarodowej, któremu
kontyngent zostanie podporzàdko-
wany na czas operacji,

4) organy administracji rzàdowej od-
powiedzialne za wspó∏prac´ z kie-
rowniczymi organami w∏aÊciwej or-
ganizacji mi´dzynarodowej w za-
kresie kierowania dzia∏alnoÊcià
kontyngentu wykonujàcego zada-
nia poza granicami paƒstwa,

5) uzbrojenie i wyposa˝enie kontyn-
gentu w Êrodki i sprz´t specjalny,

6) trasy i czas przemieszczania si´
kontyngentu w przypadku tranzytu.

Art. 145c. 1. W sk∏ad kontyngentu policyjnego mo-
gà wchodziç pracownicy Policji, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. W celu zapewnienia obsady niektó-
rych stanowisk w kontyngencie poli-
cyjnym przez osoby posiadajàce spe-
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cjalistyczne kwalifikacje mo˝na zatrud-
niaç pracowników na zasadach okre-
Êlonych w przepisach Kodeksu pracy.

Art. 145d. 1. Policjanci i pracownicy Policji wcho-
dzàcy w sk∏ad kontyngentu policyjne-
go podlegajà na terytorium paƒstwa
obcego przepisom dyscyplinarnym
i porzàdkowym obowiàzujàcym w Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà
obowiàzane przestrzegaç prawa paƒ-
stwa przyjmujàcego oraz wià˝àce
Rzeczpospolità Polskà prawo mi´dzy-
narodowe.

Art. 145e. 1. Policjant w czasie delegowania do
pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie poli-
cyjnym poza granicami paƒstwa
otrzymuje uposa˝enie zasadnicze, do-
datki do uposa˝enia i inne nale˝noÊci
pieni´˝ne przys∏ugujàce na ostatnio
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym
— z uwzgl´dnieniem powsta∏ych
w tym okresie zmian, majàcych wp∏yw
na prawo do uposa˝enia i innych na-
le˝noÊci lub ich wysokoÊç.

2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1,
mogà byç przyznawane dodatki do
uposa˝enia, Êwiadczenia z tytu∏u po-
dró˝y i przejazdów oraz inne nale˝no-
Êci pieni´˝ne zwiàzane z delegowa-
niem, wyp∏acane w walucie polskiej
lub obcej.

Art. 145f. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) warunki otrzymywania, rodzaj walu-

ty oraz wysokoÊç dodatków, Êwiad-
czeƒ i nale˝noÊci, o których mowa
w art. 145e ust. 2, uwzgl´dniajàc ich
rodzaje i zakres przyznawania z uwagi
na wyst´pujàce zagro˝enia, ucià˝li-
woÊç lub miejsce pe∏nienia s∏u˝by oraz
sprawowanà przez policjanta funkcj´,

2) uprawnienia i obowiàzki policjantów
delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by po-
za granicami paƒstwa, z uwzgl´dnie-
niem warunków i trybu delegowania
policjantów, przypadków ich odwo∏y-
wania przed wyznaczonym terminem
oraz przed∏u˝ania czasu delegowania,
a tak˝e prze∏o˝onych w∏aÊciwych
w tych sprawach,

3) szczegó∏owe zasady zatrudniania
w kontyngentach policyjnych pracow-
ników, o których mowa w art. 145c,
i ich wynagradzania, z uwzgl´dnie-
niem postanowieƒ zawartych w prze-
pisach prawa pracy oraz specyfiki
zwiàzanej z wykonywaniem pracy
w kontyngencie policyjnym realizujà-
cym zadania poza granicami paƒstwa,
a w szczególnoÊci prawa do dodatku
zagranicznego, Êwiadczeƒ z tytu∏u po-
dró˝y i przejazdów oraz innych nale˝-

noÊci pieni´˝nych zwiàzanych z dele-
gowaniem, a tak˝e Êwiadczeƒ odszko-
dowawczych wynikajàcych z odr´b-
nych ustaw,

4) warunki otrzymywania przez policjan-
tów i pracowników, o których mowa
w art. 145c, bezp∏atnych Êwiadczeƒ
zdrowotnych, zaopatrzenia w leki i ar-
tyku∏y sanitarne,

5) szczegó∏owe zasady i tryb finansowa-
nia i dzia∏ania kontyngentu policyjne-
go, w tym jego wyposa˝enia i przewo-
zu, z uwzgl´dnieniem przepisów o fi-
nansach publicznych.

Art. 145g. 1. Wydatki zwiàzane z udzia∏em kontyn-
gentów policyjnych poza granicami
paƒstwa finansowane sà z bud˝etu
paƒstwa, w cz´Êci ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych.

2. Je˝eli Êrodki finansowe na ten cel nie
zosta∏y uwzgl´dnione w bud˝ecie mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych i administracji, zapewnia
je Rada Ministrów.”

Art. 2. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alno-
Êci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43,
poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37,
poz. 424 i Nr 88, poz. 961) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmie-
niu:
„6a) Policji, je˝eli jest to konieczne dla skutecznego

zapobie˝enia przest´pstw, ich wykrycia albo
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie okreÊlonych w art. 20 usta-
wy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465, Nr 81, poz. 877 i Nr 100, poz. 1084),”;

2) po art. 9 dodaje si´ art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ i osoby w nim za-

trudnione oraz osoby, za poÊrednic-
twem których zak∏ad wykonuje czynno-
Êci ubezpieczeniowe, sà zobowiàzane
zachowaç tajemnic´, która obejmuje
wszystkie wiadomoÊci dotyczàce udzie-
lania Policji danych, na zasadach okre-
Êlonych w art. 20 ust. 4—10 ustawy wy-
mienionej w art. 9 ust. 2 pkt 6a.

2. Zachowanie tajemnicy, o której mowa
w ust. 1, obowiàzuje równie˝ wobec
strony umowy ubezpieczenia oraz osób
trzecich.”

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94,
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poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 104:
a) w ust. 1 w pkt 2 na koƒcu kropk´ zast´puje si´

przecinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) dotyczàce udzielania Policji informacji na za-

sadach okreÊlonych w art. 20 ust. 4—10 usta-
wy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465, Nr 81, poz. 877 i Nr 100, poz. 1084)
oraz dotyczàce zawiadomienia, o którym
mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby,

za poÊrednictwem których bank wykonuje
czynnoÊci bankowe, obowiàzuje zachowanie
tajemnicy wobec strony umowy oraz osób
trzecich w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 3.”;

2) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 dodaje si´ lit. l) w brzmie-
niu:
„l) Policji, je˝eli jest to konieczne dla skutecznego

zapobie˝enia przest´pstw, ich wykrycia albo
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na
zasadach i w trybie okreÊlonych w art. 20 usta-
wy wymienionej w art. 104 ust. 1 pkt 3.”

Art. 4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306,
Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91,
poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497
i Nr 89, poz. 971) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 po pkt 9c dodaje si´ pkt 9d w brzmieniu:
„9d) uchwalanie powiatowego programu zapobie-

gania przest´pczoÊci oraz ochrony bezpie-
czeƒstwa obywateli i porzàdku publicznego,”;

2) po art. 38 dodaje si´ art. 38a—38c w brzmieniu:
„Art. 38a. 1. W celu realizacji zadaƒ starosty w za-

kresie zwierzchnictwa nad powiato-
wymi s∏u˝bami, inspekcjami i stra˝a-
mi oraz zadaƒ okreÊlonych w usta-
wach w zakresie porzàdku publiczne-
go i bezpieczeƒstwa obywateli, tworzy
si´ komisj´ bezpieczeƒstwa i porzàd-
ku, zwanà dalej «komisjà».

2. Do zadaƒ komisji nale˝y:
1) ocena zagro˝eƒ porzàdku publicz-

nego i bezpieczeƒstwa obywateli
na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych
powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra-
˝y, a tak˝e jednostek organizacyj-
nych wykonujàcych na terenie po-
wiatu zadania z zakresu porzàdku
publicznego i bezpieczeƒstwa oby-
wateli,

3) przygotowywanie projektu powia-
towego programu zapobiegania
przest´pczoÊci oraz porzàdku pu-

blicznego i bezpieczeƒstwa obywa-
teli,

4) opiniowanie projektów innych pro-
gramów wspó∏dzia∏ania Policji i in-
nych powiatowych s∏u˝b, inspekcji
i stra˝y oraz jednostek organizacyj-
nych wykonujàcych na terenie po-
wiatu zadania z zakresu porzàdku
publicznego i bezpieczeƒstwa oby-
wateli,

5) opiniowanie projektu bud˝etu po-
wiatu — w zakresie, o którym mowa
w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów pra-
wa miejscowego i innych doku-
mentów w sprawach zwiàzanych
z wykonywaniem zadaƒ, o których
mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez staro-
st´, innych ni˝ wymienione w pkt 2
i pkt 4—6 zagadnieƒ dotyczàcych
porzàdku publicznego i bezpieczeƒ-
stwa obywateli.

3. Prezydent miasta na prawach powiatu
i starosta powiatu graniczàcego z ta-
kim miastem mogà utworzyç, w dro-
dze porozumienia, wspólnà komisj´
dla miasta na prawach powiatu oraz
powiatu graniczàcego z takim mia-
stem. W takim przypadku prezydent
miasta i starosta wspó∏przewodniczà
komisji.

4. Porozumienie, o którym mowa
w ust. 3, okreÊla w szczególnoÊci:
1) tryb powo∏ywania cz∏onków komisji,

o których mowa w ust. 5 pkt 2—4,
2) zasady pokrywania kosztów dzia∏a-

nia komisji oraz zwrotu cz∏onkom
komisji i osobom powo∏anym do
udzia∏u w jej pracach wydatków
rzeczywiÊcie poniesionych w zwiàz-
ku z udzia∏em w pracach komisji,

3) zasady obs∏ugi administracyjno-
-biurowej komisji.

5. W sk∏ad komisji wchodzi:
1) starosta jako przewodniczàcy komi-

sji,
2) dwóch radnych delegowanych

przez rad´ powiatu,
3) trzy osoby powo∏ane przez starost´

spoÊród osób wyró˝niajàcych si´
wiedzà o problemach b´dàcych
przedmiotem prac komisji oraz cie-
szàcych si´ wÊród miejscowej spo-
∏ecznoÊci osobistym autorytetem
i zaufaniem publicznym, w szczegól-
noÊci przedstawicieli samorzàdów
gminnych, organizacji pozarzàdo-
wych, pracowników oÊwiaty, a tak˝e
instytucji zajmujàcych si´ zwalcza-
niem zjawisk patologii spo∏ecznych
i zapobieganiem bezrobociu,
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4) dwóch przedstawicieli delegowa-
nych przez komendanta powiato-
wego (miejskiego) Policji.

6. W pracach komisji uczestniczy tak˝e
prokurator wskazany przez w∏aÊciwe-
go prokuratora okr´gowego.

7. Starosta mo˝e powo∏aç do udzia∏u
w pracach komisji funkcjonariuszy
i pracowników innych ni˝ Policja po-
wiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y oraz
pracowników innych organów admini-
stracji publicznej wykonujàcych zada-
nia z zakresu porzàdku publicznego
i bezpieczeƒstwa obywateli na terenie
powiatu.

8. Funkcjonariusze i pracownicy, o któ-
rych mowa w ust. 7, uczestniczà w pra-
cach komisji z g∏osem doradczym.

9. Kadencja komisji trwa 3 lata.
10. Odwo∏anie cz∏onka komisji przed up∏y-

wem kadencji przez organ, który go
powo∏a∏ lub delegowa∏, jest mo˝liwe
jedynie z wa˝nych powodów, które po-
daje si´ na piÊmie. Cz∏onkostwo w ko-
misji radnego delegowanego przez ra-
d´ powiatu ustaje zawsze z wygaÊni´-
ciem jego mandatu.

11. W przypadku Êmierci, odwo∏ania lub
rezygnacji cz∏onka komisji przed up∏y-
wem kadencji, organ, który go powo∏a∏
lub delegowa∏, powo∏uje lub deleguje
nowego cz∏onka komisji na okres po-
zosta∏y do up∏ywu kadencji poprzed-
niego cz∏onka.

Art. 38b. 1. Przewodniczàcy komisji, w celu wyko-
nania zadaƒ komisji, mo˝e ˝àdaç od
Policji oraz innych powiatowych
s∏u˝b, inspekcji i stra˝y, a tak˝e od po-
wiatowych i gminnych jednostek or-
ganizacyjnych wykonujàcych zadania
z zakresu porzàdku publicznego i bez-
pieczeƒstwa obywateli, dokumentów
i informacji o ich pracy, z wyjàtkiem
akt personalnych pracowników i funk-
cjonariuszy, materia∏ów operacyjno-
-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-
-Êledczych oraz akt w indywidualnych
sprawach administracyjnych.

2. Komisja przy wykonywaniu swoich
zadaƒ mo˝e wspó∏pracowaç z samo-
rzàdami gmin z terenu powiatu, a tak-
˝e ze stowarzyszeniami, fundacjami,
koÊcio∏ami i zwiàzkami wyznaniowy-
mi oraz innymi organizacjami i insty-
tucjami.

3. Nie póêniej ni˝ do koƒca stycznia na-
st´pnego roku kalendarzowego staro-
sta sk∏ada radzie powiatu sprawozda-
nie z dzia∏alnoÊci komisji za rok ubie-
g∏y. Sprawozdanie starosty og∏asza
si´ w wojewódzkim dzienniku urz´do-
wym.

Art. 38c. 1. Koszty dzia∏ania komisji pokrywa si´ ze
Êrodków w∏asnych bud˝etu powiatu.
Rada powiatu okreÊli zasady zwrotu
cz∏onkom komisji i osobom powo∏a-
nym do udzia∏u w jej pracach wydat-
ków rzeczywiÊcie poniesionych
w zwiàzku z udzia∏em w pracach komi-
sji, stosujàc odpowiednio przepisy
o zwrocie kosztów podró˝y s∏u˝bowych
dla radnych powiatu.

2. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà ko-
misji zapewnia starostwo.”

Art. 5. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce admini-
stracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17,
poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 497) w art. 32 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w ust. 1 i 2 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy
„powiatu warszawskiego” zast´puje si´ wyrazami
„ , o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji,
ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy —
Prawo bankowe, ustawy o samorzàdzie powiato-
wym oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce usta-
wy reformujàce administracj´ publicznà (Dz. U.
Nr 100, poz. 1084)”;

2) w ust. 8 wyrazy „rady powiatu” zast´puje si´ wyra-
zami „Zgromadzenia Warszawskiego Zespo∏u
Miejskiego”;

3) dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:
„12. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

w drodze rozporzàdzenia, mo˝e przekazaç
okreÊlone zadania i kompetencje z zakresu
w∏aÊciwoÊci komendanta powiatowego Policji
komendantom poszczególnych komisariatów
Policji na obszarze miasta sto∏ecznego War-
szawy. Je˝eli kompetencje te dotyczà spraw
z zakresu post´powania administracyjnego,
w∏aÊciwym organem wy˝szego stopnia w sto-
sunku do komendanta komisariatu jest Ko-
mendant Sto∏eczny Policji.”

Art. 6. Rady powiatu i komendanci powiatowi
(miejscy) Policji delegujà, a starostowie powo∏ajà
cz∏onków komisji bezpieczeƒstwa i porzàdku, nie póê-
niej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy. W tym samym terminie w∏aÊciwy
prokurator okr´gowy wska˝e prokuratora uczestniczà-
cego w pracach komisji.

Art. 7. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy dotychcza-
sowy dodatek s∏u˝bowy otrzymywany przez policjan-
tów pe∏niàcych s∏u˝b´ lub obowiàzki na stanowiskach
kierowniczych lub samodzielnych staje si´ z mocy pra-
wa dodatkiem funkcyjnym.

Art. 8. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy niewyko-
rzystany przez policjanta urlop wypoczynkowy lub do-
datkowy przys∏ugujàcy w dniach kalendarzowych prze-
licza si´ na urlop w dniach roboczych przy zastosowa-
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niu mno˝nika wynikajàcego z relacji 26 dni roboczych
do 30 dni kalendarzowych.

2. Przy przeliczaniu wymiaru urlopu w sposób okre-
Êlony w ust. 1 niepe∏ny dzieƒ zaokràgla si´ w gór´ do
pe∏nego dnia.

Art. 9. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie zachowujà moc przepisy
dotychczasowe, o ile nie sà sprzeczne z przepisami
ustawy.

Art. 10. Jednolity tekst ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji zostanie og∏oszony w terminie 4 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 11 i 12 w za-
kresie dotyczàcym art. 20 ust. 1 oraz ust. 3—14, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia.
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