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  USTAWA 

z dnia 13 listopada 2002 r. 
 

o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej 
 w województwie i ustawy o samorządzie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Wyłącza się z terytorialnego zasięgu działania komendanta wojewódz-
kiego Policji właściwego dla województwa mazowieckiego obszar m.st. 
Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, 
nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, war-
szawskiego zachodniego i wołomińskiego. 

4.  Komendant Stołeczny Policji wykonuje na obszarze, o którym mowa w 
ust. 3, zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom 
komendanta wojewódzkiego Policji.”,  

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

„4a. Na obszarze m.st. Warszawy zadania i kompetencje odpowiadające za-
daniom i kompetencjom komendanta powiatowego (miejskiego) Policji 
wykonuje właściwy terytorialnie komendant rejonowy Policji.  

4b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozpo-
rządzenia, właściwość terytorialną komendantów rejonowych Policji, 
tworzy i znosi komendy rejonowe Policji oraz ustala ich nazwy. Wła-
ściwość terytorialna komendantów rejonowych Policji obejmuje obszar 
jednej dzielnicy lub kilku dzielnic.”; 

2)  w art. 6a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych 
z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią 
inaczej, organem właściwym jest komendant powiatowy (miejski) Poli-
cji, a na obszarze m.st. Warszawy - komendant rejonowy Policji.”, 

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

„1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji - Komendant Stołeczny 
Policji,”; 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2002 
r. Nr 200, poz. 1688. 
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3) art. 6b i 6c otrzymują brzmienie: 

 „Art. 6b. 1. Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister 
właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta 
Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody. 

2. Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje minister 
właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta 
Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody oraz 
opinii Prezydenta m.st. Warszawy. 

3. Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódz-
kiego lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołu-
je i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego 
lub Komendanta Stołecznego Policji, w tym I zastępcę. 

4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Sto-
łecznego Policji oraz zastępców komendanta wojewódzkiego 
i Komendanta Stołecznego Policji powołuje się oficerów Policji. 

5. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub 
Komendanta Stołecznego Policji Komendant Główny Policji, do 
czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obo-
wiązków komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecz-
nego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego 
zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. 

6. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub 
ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek 
Komendanta Głównego Policji, może powołać komendanta wo-
jewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji po upływie 14 
dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. 

Art. 6c. 1.  Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwo-
łuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii staro-
sty. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie 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 się. 

2. Komendanta rejonowego Policji powołuje i odwołuje Komendant 
Stołeczny Policji, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. War-
szawy. Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym nie stosuje się. 

3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powia-
towego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych 
zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. 

4. Komendant Stołeczny Policji, na wniosek komendanta rejonowe-
go Policji, powołuje zastępców komendanta rejonowego Policji. 

5. Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) i komen-
danta rejonowego Policji oraz zastępcy komendanta powiatowego 
(miejskiego) i komendanta rejonowego Policji, powołuje się ofi-
cerów Policji. 

6. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miej-
skiego) Policji komendant wojewódzki Policji, do czasu powoła-
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nia nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy 
niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu 
oficerowi. 

7. W razie zwolnienia stanowiska komendanta rejonowego Policji 
Komendant Stołeczny Policji, do czasu powołania nowego ko-
mendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta rejono-
wego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego 
zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. 

8. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub 
ust. 2, komendant wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji 
może powołać odpowiednio komendanta powiatowego (miejskie-
go) albo komendanta rejonowego Policji po upływie 14 dni od 
dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.”; 

4)  w art. 6d dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 

„6. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 1 i 3-5 stosuje się odpowiednio 
do powoływania i odwoływania komendanta komisariatu Policji przez ko-
mendanta rejonowego Policji, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. War-
szawy. 

7. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 
powoływania zastępców komendanta komisariatu Policji przez komendanta 
rejonowego Policji. 

8. W przypadku nieotrzymania opinii, o której mowa w ust. 1 lub 6:  

1) komendant powiatowy (miejski) Policji może powołać komendanta 
komisariatu Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku 
o wydanie opinii, 

2) komendant rejonowy Policji może powołać komendanta komisariatu 
Policji po upływie 21 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie 
opinii.”; 

5)  art. 6e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6e. 1.  Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 5, 
art. 6c ust. 1-4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6, może w każdym cza-
sie organ uprawniony do powołania 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 uprawniony do powo-
łania na stanowisko komendanta może odwołać odpowiednio 
komendantów: wojewódzkiego i Stołecznego, powiatowego 
(miejskiego), rejonowego lub komendanta komisariatu Policji, po 
upływie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii. 

3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji 
przełożonego policjanta uprawnionego do odwołania ze stanowi-
ska, z zastrzeżeniem, że policjanta odwołanego ze stanowiska 
komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji 
przenosi się do dyspozycji Komendanta Głównego Policji. Poli-
cjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do uposażenia w wysoko-
ści przysługującej przed odwołaniem.”; 
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6) uchyla się art. 6h; 

7) w art. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komendanci Policji, z zastrzeżeniem ust. 1a, składają roczne sprawoz-
dania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i 
bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wój-
tom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu i ra-
dom gmin. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłó-
cenia porządku publicznego sprawozdania i informacje składa się tym 
organom niezwłocznie na każde ich żądanie.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Komendant Stołeczny Policji składa sprawozdanie, a także informacje, 
o których mowa w ust. 1, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz, w zakre-
sie dotyczącym działalności Policji na obszarze m.st. Warszawy, Pre-
zydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. Komendanci re-
jonowi Policji nie składają odrębnych sprawozdań.”; 

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

„1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu pań-
stwa z części sprawy wewnętrzne.”; 

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

„2. Jeżeli śmierć policjanta nastąpiła na skutek wypadku pozostającego 
w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Komendy 
Głównej Policji. Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na pokry-
cie kosztów pogrzebu policjanta zmarłego wskutek choroby pozostającej w 
związku ze służbą. 

3.  W razie pokrycia kosztów pogrzebu policjanta ze środków Komendy Głów-
nej Policji osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku 
pogrzebowego.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej 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 służb, inspekcji i straży wojewódzkich powołuje 
i odwołuje wojewoda, z wyjątkiem: 

1) komendanta wojewódzkiego Policji, który jest powoływany po zasię-
gnięciu opinii wojewody; 

2) Komendanta Stołecznego Policji, który jest powoływany po zasięgnię-
ciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy; 

3) komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który jest 
powoływany za zgodą wojewody.”. 
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Art. 3.   

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 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 się następujące zmiany: 

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

„3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek 
organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.)1).”; 

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

„4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego 
(miejskiego) Policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez 
Komendanta Stołecznego Policji.”. 

 

Art. 4. 

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o komendancie powiatowym (miejskim) 
Policji lub o komendzie powiatowej (miejskiej) Policji, rozumie się przez to odpo-
wiednio również komendanta rejonowego Policji lub komendę rejonową Policji. 

 

Art. 5. 

1. Komendant Stołeczny Policji w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy 
wyznaczy pełnomocników do spraw organizacji komend rejonowych Policji w 
m.st. Warszawie. 

2. Komendant Stołeczny Policji powoła komendantów rejonowych Policji w m.st. 
Warszawie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie usta-
wy. 

3. Do dnia powołania komendantów rejonowych Policji w m.st. Warszawie ich za-
dania i kompetencje wykonują pełnomocnicy do spraw organizacji komend re-
jonowych Policji.  

 

Art. 6.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy 
art. 1 pkt 8 i art. 3 pkt 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r. 

 

 

                                                 
1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone 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. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, 
poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685.  


