
 

Druk nr 2303
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
 

VI kadencja 
 
 
 
 
 

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

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Policji (druk nr 2265). 

 

 

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

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 25 sierpnia 2009 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 września 2009 r.  

 

wnosi: 

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

 
 
Warszawa, dnia  8 września 2009 r. 
   
  
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca 

 

 /-/ Edward Siarka /-/ Marek Biernacki  
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia    2009 r. 

 

o zmianie ustawy o Policji 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 4 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Organizację i zakres działania jednostek badawczo-rozwojowych, o których 
mowa w ust. 3 pkt 3, oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów 
tych jednostek oraz ich zastępców reguluje ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o 
jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159 poz. 993).”; 

2)  w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, o-
trzymują z budżetu państwa dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie 
działalności bieżącej związanej z wykonywaniem ustawowych zadań Poli-
cji, a w szczególności: 

1) prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji 
zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4; 

2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych baz danych, 
w tym bazy danych, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10; 

3) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do 
gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, o których mo-
wa w art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) i 
art. 119 ust. 1 pkt 6. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu-

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 

390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 
1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 62, poz. 504, Nr 98, 
poz. 817 i Nr 115, poz. 959. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 
818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, 
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.  
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dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.3)); 

4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym 
wymiany danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu dezoksy-
rybonukleinowego (DNA), prowadzonej na podstawie ustaw oraz obo-
wiązujących umów i porozumień międzynarodowych; 

5) wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfi-
kacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych 
broni palnej wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 u-
stawy  z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52 
poz. 525, z późn. zm.4)); 

6) wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie  nad-
zoru merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminali-
stycznych komend wojewódzkich Policji; 

7) realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku 
służbowego policjantów pełniących służbę w tych jednostkach.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 

818, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 
790.  

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 
959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199.  



URZĄD 

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 


KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 


,łfikolaj Dowgielewicz 

Min,MDlcZ ,{2609/DP/AM 

Warszawa, dnia ĄS" września 2009 r. 

Pan 
Marek Biemacki 
Przewodniczący Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o Policji (druk nr 2303), wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z późno 
zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza 
Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W związku z przedłożonym sprawozdaniem (pismo nr ASW-0150-151-2009) 
pozwalam sobie wyrazić następującą opinię: 

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Zpoważaniem, 

z up. 
KOMITETU li :·,·t~'il' ' 

PDl)';':- , 


