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USTAWA

z dnia 13 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rzàdowej w województwie i ustawy 
o samorzàdzie powiatowym.

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 153, poz. 1271 i Nr 176, poz. 1457) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Wy∏àcza si´ z terytorialnego zasi´gu dzia∏a-
nia komendanta wojewódzkiego Policji w∏a-
Êciwego dla województwa mazowieckiego
obszar m.st. Warszawy oraz powiatów: gro-
dziskiego, legionowskiego, miƒskiego, no-
wodworskiego, otwockiego, piaseczyƒskie-
go, pruszkowskiego, warszawskiego zachod-
niego i wo∏omiƒskiego.

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.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Na obszarze m.st. Warszawy zadania
i kompetencje odpowiadajàce zadaniom
i kompetencjom komendanta powiatowe-
go (miejskiego) Policji wykonuje w∏aÊci-
wy terytorialnie komendant rejonowy Po-
licji. 

4b. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊci-
woÊç terytorialnà komendantów rejono-
wych Policji, tworzy i znosi komendy rejo-
nowe Policji oraz ustala ich nazwy. W∏aÊci-
woÊç terytorialna komendantów rejono-
wych Policji obejmuje obszar jednej dzielni-
cy lub kilku dzielnic.”;

2) w art. 6a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W post´powaniu administracyjnym, w spra-
wach zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ
i kompetencji Policji, je˝eli ustawy nie stano-
wià inaczej, organem w∏aÊciwym jest ko-
mendant powiatowy (miejski) Policji, a na
obszarze m.st. Warszawy — komendant rejo-
nowy Policji.”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w stosunku do komendanta rejonowego
Policji — Komendant Sto∏eczny Policji,”;

3) art. 6b i 6c otrzymujà brzmienie:

„Art. 6b. 1. Komendanta wojewódzkiego Policji
powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych na wnio-
sek Komendanta G∏ównego Policji z∏o-
˝ony po zasi´gni´ciu opinii wojewody.

2. Komendanta Sto∏ecznego Policji po-
wo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych na wniosek
Komendanta G∏ównego Policji z∏o˝ony
po zasi´gni´ciu opinii wojewody oraz
opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

3. Komendant G∏ówny Policji, na wnio-
sek komendanta wojewódzkiego lub
odpowiednio Komendanta Sto∏eczne-
go Policji, powo∏uje i odwo∏uje do
trzech zast´pców komendanta woje-
wódzkiego lub Komendanta Sto∏ecz-
nego Policji, w tym I zast´pc´.

4. Na stanowisko komendanta woje-
wódzkiego i Komendanta Sto∏ecznego
Policji oraz zast´pców komendanta
wojewódzkiego i Komendanta Sto∏ecz-
nego Policji powo∏uje si´ oficerów Po-
licji.

5. W razie zwolnienia stanowiska komen-
danta wojewódzkiego lub Komendan-
ta Sto∏ecznego Policji Komendant
G∏ówny Policji, do czasu powo∏ania
nowego komendanta, powierza pe∏-
nienie obowiàzków komendanta woje-
wódzkiego albo Komendanta Sto∏ecz-
nego Policji, na okres nie d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy, jednemu z jego zast´pców
lub wyznaczonemu oficerowi.

6. W przypadku nieotrzymania opinii,
o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, na wniosek Komendanta G∏ów-
nego Policji, mo˝e powo∏aç komen-
danta wojewódzkiego albo Komen-
danta Sto∏ecznego Policji po up∏ywie
14 dni od dnia przedstawienia wniosku
o wydanie opinii.



Art. 6c. 1. Komendanta powiatowego (miejskie-
go) Policji powo∏uje i odwo∏uje komen-
dant wojewódzki Policji, po zasi´gni´-
ciu opinii starosty. Przepisu art. 35
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzàdzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) nie
stosuje si´.

2. Komendanta rejonowego Policji powo-
∏uje i odwo∏uje Komendant Sto∏eczny
Policji, po zasi´gni´ciu opinii Prezyden-
ta m.st. Warszawy. Przepisu art. 35
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzàdzie powiatowym nie
stosuje si´.

3. Komendant wojewódzki Policji, na
wniosek komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji, powo∏uje I zast´p-
c´ i pozosta∏ych zast´pców komendan-
ta powiatowego (miejskiego) Policji.

4. Komendant Sto∏eczny Policji, na wnio-
sek komendanta rejonowego Policji,
powo∏uje zast´pców komendanta rejo-
nowego Policji.

5. Na stanowisko komendanta powiato-
wego (miejskiego) i komendanta rejo-
nowego Policji oraz zast´pcy komen-
danta powiatowego (miejskiego) i ko-
mendanta rejonowego Policji powo∏uje
si´ oficerów Policji.

6. W razie zwolnienia stanowiska komen-
danta powiatowego (miejskiego) Poli-
cji komendant wojewódzki Policji, do
czasu powo∏ania nowego komendanta,
powierza pe∏nienie obowiàzków ko-
mendanta powiatowego (miejskiego)
Policji, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 mie-
si´cy, jednemu z jego zast´pców lub
wyznaczonemu oficerowi.

7. W razie zwolnienia stanowiska komen-
danta rejonowego Policji Komendant
Sto∏eczny Policji, do czasu powo∏ania
nowego komendanta, powierza pe∏nie-
nie obowiàzków komendanta rejono-
wego Policji, na okres nie d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy, jednemu z jego zast´pców
lub wyznaczonemu oficerowi.

8. W przypadku nieotrzymania opinii,
o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, ko-
mendant wojewódzki albo Komendant
Sto∏eczny Policji mo˝e powo∏aç odpo-
wiednio komendanta powiatowego
(miejskiego) albo komendanta rejono-
wego Policji po up∏ywie 14 dni od dnia

przedstawienia wniosku o wydanie opi-
nii.”;

4) w art. 6d dodaje si´ ust. 6—8 w brzmieniu:

„6. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 1
i 3—5 stosuje si´ odpowiednio do powo∏ywa-
nia i odwo∏ywania komendanta komisariatu
Policji przez komendanta rejonowego Policji,
po zasi´gni´ciu opinii Prezydenta m.st. Warsza-
wy.

7. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 2 i 3
stosuje si´ odpowiednio do powo∏ywania za-
st´pców komendanta komisariatu Policji przez
komendanta rejonowego Policji.

8. W przypadku nieotrzymania opinii, o której mo-
wa w ust. 1 lub 6: 

1) komendant powiatowy (miejski) Policji mo˝e
powo∏aç komendanta komisariatu Policji po
up∏ywie 14 dni od dnia przedstawienia wnio-
sku o wydanie opinii,

2) komendant rejonowy Policji mo˝e powo∏aç
komendanta komisariatu Policji po up∏ywie
21 dni od dnia przedstawienia wniosku o wy-
danie opinii.”;

5) art. 6e otrzymuje brzmienie:

„Art. 6e. 1. Odwo∏aç ze stanowiska, o którym mo-
wa w art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 6c
ust. 1—4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6,
mo˝e w ka˝dym czasie organ upraw-
niony do powo∏ania na to stanowisko.

2. W przypadku braku opinii, o których
mowa w art. 6b ust. 1 i 2, art. 6c ust. 1
i 2 oraz art. 6d ust. 1 i 6, organ upraw-
niony do powo∏ania na stanowisko ko-
mendanta mo˝e odwo∏aç odpowied-
nio komendantów: wojewódzkiego
i Sto∏ecznego, powiatowego (miejskie-
go), rejonowego lub komendanta ko-
misariatu Policji, po up∏ywie 14 dni od
dnia dor´czenia wniosku o wydanie
opinii.

3. Policjanta odwo∏anego ze stanowiska
przenosi si´ do dyspozycji prze∏o˝one-
go policjanta uprawnionego do odwo-
∏ania ze stanowiska, z zastrze˝eniem,
˝e policjanta odwo∏anego ze stanowi-
ska komendanta wojewódzkiego i Ko-
mendanta Sto∏ecznego Policji przenosi
si´ do dyspozycji Komendanta G∏ów-
nego Policji. Policjant przez okres 6
miesi´cy ma prawo do uposa˝enia
w wysokoÊci przys∏ugujàcej przed od-
wo∏aniem.”;

6) uchyla si´ art. 6h;
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7) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendanci Policji, z zastrze˝eniem ust. 1a,
sk∏adajà roczne sprawozdania ze swojej dzia-
∏alnoÊci, a tak˝e informacje o stanie porzàd-
ku i bezpieczeƒstwa publicznego w∏aÊciwym
wojewodom, starostom, wójtom (burmi-
strzom lub prezydentom miast), a tak˝e ra-
dom powiatu i radom gmin. W razie zagro˝e-
nia bezpieczeƒstwa publicznego lub zak∏óce-
nia porzàdku publicznego sprawozdania i in-
formacje sk∏ada si´ tym organom niezw∏ocz-
nie na ka˝de ich ˝àdanie.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komendant Sto∏eczny Policji sk∏ada spra-
wozdanie, a tak˝e informacje, o których mo-
wa w ust. 1, Wojewodzie Mazowieckiemu
oraz, w zakresie dotyczàcym dzia∏alnoÊci
Policji na obszarze m.st. Warszawy, Prezy-
dentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. War-
szawy. Komendanci rejonowi Policji nie
sk∏adajà odr´bnych sprawozdaƒ.”;

8) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem Policji sà
pokrywane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci sprawy
wewn´trzne.”;

9) w art. 119 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Je˝eli Êmierç policjanta nastàpi∏a na skutek wy-
padku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà,
koszty pogrzebu pokrywa si´ ze Êrodków Ko-
mendy G∏ównej Policji. Komendant G∏ówny
Policji mo˝e wyraziç zgod´ na pokrycie kosztów
pogrzebu policjanta zmar∏ego wskutek choroby
pozostajàcej w zwiàzku ze s∏u˝bà.

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu policjanta
ze Êrodków Komendy G∏ównej Policji osobom
wymienionym w ust. 1 pkt 1 przys∏uguje po∏o-
wa zasi∏ku pogrzebowego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558 i Nr 89,
poz. 804) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich powo∏uje i odwo∏uje wojewoda,
z wyjàtkiem:

1) komendanta wojewódzkiego Policji, który jest
powo∏ywany po zasi´gni´ciu opinii wojewo-
dy,

2) Komendanta Sto∏ecznego Policji, który jest po-
wo∏ywany po zasi´gni´ciu opinii wojewody oraz
opinii Prezydenta m.st. Warszawy,

3) komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, który jest powo∏ywany za zgodà woje-
wody.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzàdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 33a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostki organizacyjne, o których mowa
w ust. 2, z wyjàtkiem jednostek organizacyj-
nych Policji, sà powiatowymi jednostkami bu-
d˝etowymi w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z póên. zm.1)).”;

2) w art. 38a w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Policji,
a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych
przez Komendanta Sto∏ecznego Policji.”.

Art. 4. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa
o komendancie powiatowym (miejskim) Policji lub
o komendzie powiatowej (miejskiej) Policji, rozumie
si´ przez to odpowiednio równie˝ komendanta rejono-
wego Policji lub komend´ rejonowà Policji.

Art. 5. 1. Komendant Sto∏eczny Policji w terminie
14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wyznaczy pe∏no-
mocników do spraw organizacji komend rejonowych
Policji w m.st. Warszawie.

2. Komendant Sto∏eczny Policji powo∏a komendan-
tów rejonowych Policji w m.st. Warszawie nie póêniej
ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

3. Do dnia powo∏ania komendantów rejonowych
Policji w m.st. Warszawie ich zadania i kompetencje
wykonujà pe∏nomocnicy do spraw organizacji komend
rejonowych Policji. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ̋ e przepisy art. 1 pkt 8 i art. 3
pkt 1 stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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,
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685. 


