
  

Druk nr 2146 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 

 

S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

ORAZ KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw normujących funkcjonowanie 
służb nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych (druk nr 
1512). 
 

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

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 19 grudnia 2008 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i 

Praw Człowieka do pierwszego czytania. 

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz  Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 2 kwietnia i 1 

lipca 2009 r.  

wnoszą: 

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

 
Warszawa, dnia 1 lipca  2009 r. 
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Zastępca Przewodniczącego  Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
     

   /-/ Grzegorz Dolniak /-/ Wojciech Wilk  
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Roman Kaczor 
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projekt  

 

 

 

USTAWA 

z dnia            2009 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w art. 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Przepisów ust. 4 nie stosuje się wobec funkcjonariuszy Policji, Straży Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego.”; 

2) uchyla się art. 49. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3)) w art. 83 § 1 i 2 otrzymują brzmie-
nie: 

„§ 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór 
nad policyjnymi izbami dziecka. 

§ 2. Policyjne izby dziecka tworzą i znoszą komendanci wojewódzcy oraz Ko-
mendant Stołeczny Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Poli-
cji.”. 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i do-

wodach osobistych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z 6 kwietnia 1990 o Policji, ustawę z dnia 
13 października 1995 r. Prawo łowieckie, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawę z 
dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o li-
cencji syndyka oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratu-
ry. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 
1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306 i Nr 69, poz. 595. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 
542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917. 
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Art. 3. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 11: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prokurator Generalny zasięga od właściwego komendanta wojewódz-
kiego (Stołecznego) Policji informacji o każdym z kandydatów do ob-
jęcia stanowiska prokuratorskiego, z zastrzeżeniem ust. 4. Informacje o 
kandydacie do objęcia stanowiska prokuratorskiego uzyskuje się i spo-
rządza w oparciu o dane zawarte w policyjnych systemach informa-
tycznych.”, 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Przedstawiając informację, o której mowa w ust. 3, komendant woje-
wódzki (Stołeczny) Policji przekazuje Prokuratorowi Generalnemu 
wszystkie zebrane materiały służące do sporządzenia informacji. 

6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem kandydatury, zawiadamia 
kandydata na stanowisko prokuratorskie o treści informacji uzyskanej 
od komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.”; 

2) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prokurator Generalny zasięga od właściwego komendanta wojewódzkiego 
(Stołecznego) Policji informacji o każdym z kandydatów do objęcia stano-
wiska asesora prokuratury. Informacje o kandydacie do objęcia tego stano-
wiska uzyskuje się i sporządza na podstawie danych zawartych w policyj-
nych systemach informatycznych.”; 

3) w art. 100a uchyla się ust. 7. 

 

Art. 4. 

W ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 277, z późn. 
zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu i powiatu 
mającego siedzibę władz w tym mieście, można utworzyć komendę miejską 
Policji wykonującą zadania na obszarze tego miasta i powiatu. 

3b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, two-
rzy i znosi komendy miejskie Policji, o których mowa w ust. 3a, uwzględ-
niając uwarunkowania administracyjno-geograficzne i demograficzne mia-
sta i powiatu.”; 

                                                 
4) 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 62, poz. 504, Nr 85, 
poz. 716, Nr 97, poz. 803 i Nr 98, poz. 817. 
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2) w art. 6b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Poli-
cji oraz zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego 
Policji powołuje się oficerów Policji, z wyjątkiem stanowisk zastępców do 
spraw służb wspomagających działalność Policji w zakresie organizacyj-
nym, logistycznym i technicznym, na które można powołać także członków 
korpusu służby cywilnej.”; 

3) w art. 15: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 8, 

b) uchyla się ust. 8a i 8b; 

4) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:  

„Art. 31a. 1. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Policja może 
być objęta militaryzacją, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 z późn. zm.).  

2. Policjanci pozostający w stosunku służbowym w chwili ogłosze-
nia mobilizacji lub wybuchu wojny, stają się z mocy prawa poli-
cjantami pełniącymi służbę w czasie wojny i pozostają w tej służ-
bie do czasu zwolnienia.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.5)) w art. 38 w ust. 1 uchyla się pkt 5. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 
2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 uchyla się ust. 1a, 1b i 5a; 

2) w art. 29 uchyla się ust. 7; 

3) w art. 32 uchyla się ust. 5. 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 
162, poz. 1125, z późn. zm.7)) w art. 4: 
                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 175, 

poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 
1237 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 
162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 81, poz. 
687. 

7) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, 
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433, Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959 oraz z 
2009 r. Nr 26, poz. 157. 
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1) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Prezes lub prokurator przed przyjęciem osoby na staż urzędniczy zasięga in-
formacji z Krajowego Rejestru Karnego o tej osobie. 

6. W uzasadnionych przypadkach prezes lub prokurator zasięga informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuratu-
rze.”; 

2) uchyla się ust. 7. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 
98, poz. 1070, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora sądu apelacyjnego, dy-
rektora sądu okręgowego oraz kierownika finansowego sądu rejonowe-
go Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego in-
formacji o kandydacie do objęcia danego stanowiska.”, 

b) uchyla się § 4 – 6; 

2) w art. 58: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie:  

§ 4. Minister Sprawiedliwości zasięga od właściwego komendanta woje-
wódzkiego (Stołecznego) Policji informacji o każdym z kandydatów do 
objęcia stanowiska sędziowskiego, z zastrzeżeniem § 4a, a następnie 
przedstawia kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa, wyrażając o 
każdym z kandydatów opinię wraz z uzasadnieniem oraz przekazując 
informację uzyskaną od komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Po-
licji. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego 
uzyskuje się i sporządza w oparciu o dane zawarte w policyjnych sys-
temach informatycznych.”, 

b) § 5-7 otrzymują brzmienie: 

„§ 5. Przedstawiając informację, o której mowa w § 4, komendant woje-
wódzki (Stołeczny) Policji przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości 
wszystkie zebrane materiały, służące do sporządzenia informacji. 

§ 6. O treści informacji uzyskanej o kandydacie od komendanta woje-
wódzkiego (Stołecznego) Policji Minister Sprawiedliwości zawiadamia 

                                                 
8) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 
2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. 
Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 
1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 
162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, 
poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 
i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, 
poz. 459. 



Liczba stron : 5    Data : 2009-07-09    Nazwa pliku : 0161-10A.NK 
VI kadencja/druk nr 1512 

 

5  

kandydata najpóźniej z przedstawieniem kandydatury Krajowej Radzie 
Sądownictwa. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób i tryb sporządzania informacji przez komendanta wojewódzkie-
go (Stołecznego) Policji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziow-
skiego, mając na względzie sprawność uzyskiwania informacji, dbałość 
o ochronę dóbr osobistych kandydatów oraz innych praw i wolności 
chronionych konstytucyjnie.”; 

3) w art. 155: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Prezes sądu przed zatrudnieniem asystenta sędziego zasięga informa-
cji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.”, 

b) uchyla się § 3a; 

4) w art. 162 uchyla się § 4. 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850) 
art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego 
informacji o osobie ubiegającej się o licencję syndyka.”. 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
(Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. Dyrektor Krajowej Szkoły, po przeprowadzeniu konkursu i ustale-
niu listy kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną, za-
sięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego o każdej osobie 
umieszczonej na tej liście.”. 

 

Art. 11. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

 



URZAD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU ISTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 
Mikolaj Dowgielewicz 

Warszawa, dnia ? lipca 2009 r. 

Pan 
Marek Biernacki 
Przewodniczqcy Komisji Administracji 
i Spraw Wewnetrznych 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodnoici z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie 
niektdrycll ustaw normujqcych funkcjono wanie sluib nadzoro wanych przez ministra 
wtaiciwego do spraw wewnetrznych (druk n r  2146), wyraiona na podstawie art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. E. Wr 
106, poz. 494, z p6in. zm.) w zwiqzku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu 
przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwiqzku z przedlozonym sprawozdaniem (pismo nr ASW-0150-140-2009) 
pozwalam sobie wyraziC nastqpujqcq opiniq: 

Projektowana regulacja nie jest objeta zakresem prawa Unii Europejskiej. 


