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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw

związanych z realizacją zadań przez Policję

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

23 października 2009 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań

przez Policję, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 4 w pkt 2, w ust. 4 wyrazy "można powołać także członków korpusu służby

cywilnej" zastępuje się wyrazami "można powołać także osoby niebędące policjantami";

2) w art. 7 w pkt 1, w ust. 5 po wyrazie "prokurator" dodaje się wyrazy "kierujący jednostką

organizacyjną prokuratury";

3) w art. 8 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 150 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Referendarza mianuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy Minister

Sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu okręgowego. Prezes sądu

okręgowego, przed wystąpieniem z wnioskiem o mianowanie referendarza

sądowego, zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zwraca się

do właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji

o nadesłanie informacji o kandydacie. Informacje o kandydacie do objęcia

stanowiska referendarza sądowego uzyskuje się i sporządza na zasadach

określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska

sędziowskiego.";".
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Uzasadnienie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję

została rozpatrzona przez Senat na 44 posiedzeniu.

W uchwale podjętej w dniu 19 listopada 2009 r. Senat proponuje wprowadzenie do

ustawy 3 poprawek.

Uchwalając poprawkę nr 1 Senat kierował się przekonaniem, że o powołaniu danej

osoby na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji i Komendanta Stołecznego

Policji do spraw służb wspomagających działalność Policji w zakresie organizacyjnym,

logistycznym i technicznym, nie powinien decydować jej status zawodowy (oficer Policji lub

członek korpusu służby cywilnej) lecz posiadane kwalifikacje i wiedza merytoryczna, które

będą stanowić o przydatności na tym stanowisku.

Poprawka oznaczona nr 2, która precyzuje, że właściwym w sprawach zasięgania

informacji o kandydacie na staż urzędniczy jest prokurator kierujący jednostką organizacyjną

prokuratury jest zdaniem Senatu konieczna dla usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, które

mogłyby pojawić się po wejściu w życie przepisu, który uprawnia praktycznie każdego

prokuratora do dokonywania takich działań.

W ostatniej z poprawek, oznaczonej nr 3, Senat dostosowuje przepisy odnoszące się

do zasięgania informacji o kandydacie na stanowisko referendarza sądowego do nowych

przepisów regulujących kwestie zasięgania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego

i prokuratora. Senat proponuje tę poprawkę w celu zapewnienia uchwalanej nowelizacji

waloru kompletności.


