
Projekt z dnia 28 października 2021 r.  

U S T A W A  

z dnia  <data wydania aktu> r. 

o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,  

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”1) 

Rozdział 1 

Program modernizacji Policji, Straży Granicznej,  

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 

Art. 1. 1. Ustanawia się „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, zwany dalej „Programem”. 

2. Wdrożenie Programu ma zapewnić rozwój Policji, Straży Granicznej, Państwowej 

Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej „formacjami” w celu stworzenia 

warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań poprzez unowocześnienie 

infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie etatowe i wzmocnienie 

motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń 

pracowników formacji.  

3. Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

4. Podmioty realizujące Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach 

przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1-3, mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej 

kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim 

uzyskaniu zgody: 

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, lub 

właściwego wojewody – w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są 

dysponentami; 

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w odniesieniu do środków 

ujmowanych w rezerwie celowej, o której mowa w art. 4 ust. 2. 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 21 czerwca 

1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  

i ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzsgi4deltqmfyc4nbugm4dkmjvgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzsgi4deltqmfyc4nbugm4dkmjwhe
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Art. 2. Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć: 

1) inwestycje budowlane; 

2) zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu: 

a) transportowego,  

b) uzbrojenia i techniki specjalnej,  

c) informatyki i łączności; 

3) zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy; 

4) wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy; 

5) wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie 

wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy 

i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy; 

6) podwyższenie wynagrodzeń pracowników formacji. 

Art. 3. 1. Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej  

i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich 

nadzorowane lub kontrolowane oraz Komendant Służby Ochrony Państwa. 

2. Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone 

do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych – 

realizujące zadania zlecone z zakresu  ochrony przeciwpożarowej.  

Art. 4. 1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 10.030.757 tys. zł,  

z tego w: 

1) 2022 r. – 1.838.552 tys. zł; 

2) 2023 r. – 2.289.436 tys. zł; 

3) 2024 r. – 3.261.412 tys. zł; 

4) 2025 r. – 2.641.357 tys. zł. 

2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie 

rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 8.329.384 tys. zł, z tego w: 

1) 2022 r. – 1.158.552 tys. zł; 

2) 2023 r. – 2.110.595  tys. zł; 

3) 2024 r. – 2.919.691 tys. zł; 

4) 2025 r. – 2.140.546 tys. zł. 

3. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia określają 

załączniki nr 1 – 3 do ustawy. 
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4. Podział kwot ujętych w rezerwie celowej, o której mowa w ust. 2, na formacje 

i przedsięwzięcia określają załączniki nr 4 - 6 do ustawy. 

5. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie 

funkcjonariuszy, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, określa 

załącznik nr 7 do ustawy. 

Art. 5. 1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister. 

2. Minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych 

środków przez poszczególne formacje. 

3. W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane, w ramach limitów wydatków  

w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-6 do ustawy, 

przez: 

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Ministra – w odniesieniu 

do kwot określonych w załącznikach nr 4-6 do ustawy; 

2) Ministra – w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy,  

z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 1, oraz przepisów art. 171 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

4. Minister o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, niezwłocznie informuje 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

5. Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, w zakresie 

wydatków poszczególnych wojewodów, wymagają również zgody ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

6. Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać wydatków  

na przedsięwzięcia: „Wzmocnienie etatowe funkcjonariuszy”, „Wzmocnienie motywacyjnego 

systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników 

formacji”. 

Art. 6. Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia  

30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 

2026 r. informację końcową o realizacji Programu. 

Rozdział 2 

Przepisy zmieniające 

Art. 7. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2021 poz. 1882) wprowadza 

się następujące zmiany: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrrha3tmltqmfyc4nbqgq4tmobsgq
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1) w art. 4: 

a) w ust. 3 skreśla się pkt 3, 

b) skreśla się ust. 3b; 

2) po art. 5d dodaje się art. 5e w brzmieniu: 

„Art. 5e. 1. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP", 

jest jednostką organizacyjną Policji właściwą w zakresie kryminalistyki oraz technik 

kryminalistycznych stosowanych w procesie rozpoznawania, zapobiegania  

i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw. 

2. CLKP realizuje również zadania: 

1) jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do 

potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju,  

o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214); 

2) Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru merytorycznego nad 

funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, 

Komendy Stołecznej Policji w zakresie szkolenia i potwierdzania kompetencji 

personelu badawczego oraz określania standardów pracy stosowanych w tych 

laboratoriach.     

3. CLKP prowadzi działalność naukową, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyłączeniem twórczości 

artystycznej, w zakresie o którym mowa w ust. 1. 

4. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwany dalej 

„Dyrektorem CLKP”, jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji,  

kieruje CLKP i jest przełożonym policjantów CLKP. 

5. Siedzibą Dyrektora CLKP jest miasto stołeczne Warszawa. 

6. Dyrektora CLKP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister 

właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji. 

7. Zastępców Dyrektora CLKP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje 

Komendant Główny Policji na wniosek Dyrektora CLKP. 

8. W razie zwolnienia stanowiska Dyrektora CLKP Komendant Główny Policji,  

do czasu powołania nowego dyrektora, powierza pełnienie obowiązków Dyrektora 

CLKP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu 

oficerowi spośród policjantów CLKP. 
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9. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Dyrektor CLKP współdziała  

z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi organami i instytucjami, 

w tym innych państw. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może na wniosek Komendanta 

Głównego Policji nałożyć na Dyrektora CLKP dodatkowe zadanie, jeżeli jest to niezbędne 

ze względu na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w celu wykonania 

zadań wynikających z obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań 

międzynarodowych, uwzględniając kwalifikacje funkcjonariuszy i pracowników CLKP 

oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.”; 

3) w art. 6da po wyrazach ,,Zastępcy Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy „Dyrektora 

CLKP, Zastępcy Dyrektora CLKP,”; 

4) w art. 6e: 

a) w ust. 1 po wyrazach „Zastępcy Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy „Dyrektora 

CLKP, Zastępcy Dyrektora CLKP,”, 

b) w ust. 3 po wyrazach „Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy „Dyrektora CLKP,”; 

5) w art. 6i pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dowódców jednostek 

organizacyjnych i ich zastępców, Dyrektora CLKP i jego zastępców, dyrektorów  

i ich zastępców oraz naczelników,”; 

6) w art. 7 w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 4b, 

b) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) organizację i zakres działania CLKP oraz zasady współdziałania z innymi 

jednostkami organizacyjnymi Policji.”; 

7) w art. 13 uchyla się ust. 1a; 

8) w art. 20 w ust. 1f wyrazy „dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji,” zastępuje się wyrazami „Dyrektor CLKP,”; 

9) w art. 21na wyrazy „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji“ zastępuje się 

wyrazem „CLKP”; 

10) w art. 25 w ust. 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) Komendant Główny Policji – w stosunku do kandydatów, o których mowa w: 

a) ust. 2, ust. 5, ust. 11 pkt 1, ust. 13 oraz ust. 14 ubiegających się o przyjęcie  

do służby w Komendzie Głównej Policji oraz BOA, 
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b) ust. 5, ust. 13 oraz ust. 14 ubiegających się o przyjęcie do służby  

w CLKP”; 

11) w art. 32 w ust. 1 wyrazy „oraz komendanci szkół policyjnych” zastępuje się wyrazami  

„ , komendanci szkół policyjnych oraz Dyrektor CLKP”; 

12) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. 1. Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od 

posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji 

zawodowych, a także stażu służby w Policji. 

2. Ustala się następujące kwalifikacje zawodowe: 

1) podstawowe; 

2) podoficerskie; 

3) aspiranckie; 

4) oficerskie. 

3. Policjant może być mianowany albo powołany na wyższe stanowisko służbowe, 

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż służby wymagane na tym 

stanowisku; 

2) podczas ostatniego opiniowania służbowego nie otrzymał jednej z opinii 

służbowych, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 albo 3 albo art. 41 ust. 1 pkt 2 

albo ust. 2 pkt 1 – przez okres jednego roku od dnia wydania ostatecznej opinii 

służbowej; 

3) nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne  

do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;  

4) nie został ukarany karą dyscyplinarną – do czasu jej zatarcia;  

5) nie został skazany wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne 

zostało warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia 

się orzeczenia; 

6) w przypadku poddania go procedurze, o której mowa w art. 35a ust. 1, uzyskał 

pozytywny wynik testu lub badania przeprowadzonego w ramach tej procedury. 

4. Policjant, który ukończył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studia 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, w terminie 

miesiąca od dnia ukończenia tych studiów jest mianowany na to stanowisko, jeżeli spełnia 

warunki, o których mowa w ust. 3. 
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5. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie wlicza się okresu zawieszenia 

w czynnościach służbowych, jeżeli policjant został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub w 

prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym został ukarany karą 

dyscyplinarną inną niż wydalenie ze służby albo odstąpiono od jego ukarania, okresu 

urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC albo Dyrektor CLKP może 

wyrazić zgodę na mianowanie na stanowisko służbowe policjanta, także w służbie 

przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu 

służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie 

wykształcenia. Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać przed 

mianowaniem na stałe. 

 7. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 2, 

niezbędnych do mianowania lub powołania na stanowisko służbowe jest ukończenie przez 

policjanta odpowiednio: 

1) szkolenia zawodowego podstawowego;  

2) szkolenia zawodowego podoficerskiego;  

3) szkolenia zawodowego aspiranckiego;  

4) szkolenia zawodowego oficerskiego albo studiów pierwszego lub drugiego stopnia  

w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  

– zakończonych egzaminem. 

8. Za równoznaczne ze spełnieniem warunków określonych w ust. 7: 

1) pkt 1 – uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pierwszego 

roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji; 

2) pkt 2 – uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie drugiego roku 

studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo 

zdanie egzaminu końcowego dla szkolenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2; 

3) pkt 3 – uważa się ukończenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trzeciego roku 

studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo 

zdanie egzaminu końcowego dla szkolenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 3; 

4) pkt 4 – uważa się zdanie egzaminu końcowego dla szkolenia, o którym mowa  

w ust. 7 pkt 4.  
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9. Policjanta można skierować na egzamin końcowy odpowiedniego szkolenia,  

o którym mowa w ust. 7 pkt 2 – 4, bez konieczności odbywania tego szkolenia, jeżeli 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1) ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje 

zawodowe, o których mowa w ust. 2, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, 

dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie odpowiednio 

podoficerów, aspirantów i oficerów Policji; 

2) spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5. 

10. Warunkiem skierowania, o którym mowa w ust. 9, jest odpowiednio dla 

egzaminu końcowego szkolenia, o którym mowa w ust. 7: 

1) egzaminu końcowego dla szkolenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, otrzymanie 

świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego z wyróżnieniem; 

2) egzaminu końcowego dla szkolenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, posiadanie 

wykształcenia wyższego lub otrzymanie świadectwa ukończenia szkolenia 

zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem, lub świadectwa zdania egzaminu 

podoficerskiego z wyróżnieniem; 

3) egzaminu końcowego dla szkolenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 4, posiadanie 

wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym 

tytułem.” 

11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia 

wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim 

powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych 

stanowiskach służbowych oraz szczegółowe warunki kierowania, organizacji i trybu 

odbywania szkoleń zawodowych wymaganych do uzyskania kwalifikacji zawodowych, 

o których mowa w ust. 2, zakres, tryb i terminy składania egzaminów końcowych szkoleń 

zawodowych podoficerskich, aspiranckich i oficerskich, jednostki organizacyjne Policji 

właściwe do ich przeprowadzania oraz szczegółowe warunki i formy odbywania 

doskonalenia zawodowego w Policji, a także organizację i sposób prowadzenia szkoleń 

zawodowych i doskonalenia zawodowego, oraz nadzór nad ich realizacją, zasady i tryb 

wydawania oraz wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa 

ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu, 

świadectwa zdania egzaminu z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia kursu 

specjalistycznego, mając na uwadze zakres zadań wykonywanych przez policjantów na 
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stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz konieczność 

zapewnienia właściwej realizacji i dokumentowania szkoleń zawodowych i doskonalenia 

zawodowego w Policji oraz  przebiegu egzaminów.”; 

13) w art. 35a: 

a) po ust. 3e dodaje się ust. 3f w brzmieniu: 

„3f. W stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się  

o podjęcie służby w CLKP test i badania zarządza Komendant Główny Policji.”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb i warunki oceny predyspozycji fizycznych i psychicznych do 

służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych 

oraz przeprowadzania badań psychofizjologicznych, uwzględniając wykaz komórek 

organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania testu lub badań, o których 

mowa w ust. 1, wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk służbowych, dla 

których test lub badania mogą być przeprowadzane, oraz zakres i ramową metodykę 

badań, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu wyłonienia osób 

posiadających predyspozycje do pełnienia służby na określonych stanowiskach lub 

w określonych komórkach organizacyjnych.” 

14) w art. 36 w: 

a) ust. 2: 

- w zdaniu pierwszym po wyrazach „Komendant CBZC w odniesieniu do 

policjanta CBZC w ramach tej jednostki organizacyjnej,” dodaje się wyrazy 

„Dyrektor CLKP w odniesieniu do policjanta CLKP w ramach tej jednostki 

organizacyjnej,”, 

- w zdaniu drugim wyrazy „oraz między CBZC a innymi jednostkami 

organizacyjnymi Policji” zastępuje się wyrazami „ , CBZC a innymi jednostkami 

organizacyjnymi Policji oraz między CLKP a innymi jednostkami 

organizacyjnymi Policji” oraz po wyrazach „a w przypadku przeniesienia do 

CBZC – Komendant CBZC” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku przeniesienia 

do CLKP – Dyrektor CLKP”; 

b) ust. 3 wyrazy „albo Komendant CBZC” zastępuje się wyrazami „ , Komendant 

CBZC albo Dyrektor CLKP”; 

15) w art. 39a w ust. 1: 
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a) w pkt 2: 

- po lit. aa dodaje się lit. ab w brzmieniu:  

„ab) Dyrektora CLKP i jego zastępcy”, 

- skreśla się lit. f; 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:  

„4a) Dyrektor CLKP – w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w CLKP”; 

16) w art. 39c w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „Komendant CBZC,” dodaje się wyrazy 

„Dyrektor CLKP,”; 

17) w art. 41 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  

„8) usunięcia ze szkolenia zawodowego podstawowego.”;  

18) w art. 44 w ust. 1 wyrazy „w art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „w art. 41 

ust. 1 pkt 3, 4 albo 8”; 

19) w art. 45 ust. 1 wyrazy „albo Komendant CBZC” zastępuje się wyrazami „ , Komendant 

CBZC albo Dyrektor CLKP”; 

20) w art. 46b ust. 3 wyrazy „dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor CLKP”; 

21) w art. 48: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„1. Na stopnie policyjne w korpusach szeregowych i podoficerów Policji mianuje 

przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na stopnie policyjne w korpusie aspirantów Policji, a także na stopnie komisarza  

i nadkomisarza Policji, mianuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z wyjątkiem 

komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.”; 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 

„4. Mianowanie policjanta na stopień policyjny następuje na wniosek, składany do 

przełożonego właściwego do mianowania na stopień policyjny za pośrednictwem 

komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr. 

5. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 2-5, 

podważającej zasadność mianowania policjanta na stopień policyjny, składający wniosek 

o mianowanie niezwłocznie informuje o tym przełożonego właściwego do mianowania 

na stopień policyjny objęty tym wnioskiem. 

6. Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt mianowania.”; 
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22) art. 49 i 50 otrzymują brzmienie: 

„Art. 49. 1. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie podoficerów Policji może 

być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał 

kwalifikacje zawodowe podoficerskie i został mianowany lub powołany na stanowisko, 

dla którego został określony stopień w korpusach podoficerów, aspirantów lub oficerów 

Policji. 

2. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie aspirantów Policji może być 

mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał 

kwalifikacje zawodowe aspiranckie i został mianowany lub powołany na stanowisko, dla 

którego został określony stopień w korpusach aspirantów lub oficerów Policji. 

Art. 50. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji może 

być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, uzyskał 

kwalifikacje zawodowe oficerskie i został mianowany lub powołany na stanowisko, dla 

którego został określony stopień w korpusie oficerów Policji.”; 

23) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od uzyskania kwalifikacji 

zawodowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 1.”; 

24) w art. 61a dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

„3. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, zakres, szczegółowe 

warunki organizacji, tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej 

policjantów oraz szczegółowy sposób oceniania testu, przypadki, w których zwalnia się 

policjanta z testu sprawności fizycznej, a także przełożonych właściwych w tych 

sprawach, uwzględniając rodzaj służby i charakter wykonywanych zadań, jego 

dokumentowanie oraz okoliczności uzasadniające zwolnienie policjanta z testu, mając na 

uwadze utrzymanie sprawności fizycznej, zapewniającej wykonywanie przez policjanta 

zadań służbowych. 

4. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje zajęć z zakresu 

wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach 

organizacyjnych Policji oraz zadania jednostek w tym zakresie, mając na względzie rodzaj 

służby i charakter wykonywanych zadań w Policji oraz właściwe przygotowanie 

policjantów do testu sprawności fizycznej. 

5. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, wymagania, jakie 

powinny spełniać osoby prowadzące zajęcia, mając na uwadze utrzymanie sprawności 
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fizycznej policjantów zapewniającej wykonywanie przez nich zadań służbowych, 

uwzględniając charakter wykonywanych zadań i rodzaj służby w Policji.”; 

25) po art. 61a dodaje się art. 61b w brzmieniu: 

„Art. 61b. 1. Policjant jest obowiązany utrzymywać wymagany poziom 

umiejętności posługiwania się bronią palną, zapewniający wykonywanie przez niego 

zadań służbowych.  

2. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, zakres, szczegółowe 

warunki organizacji i tryb przeprowadzania wyszkolenia strzeleckiego policjantów, 

zasady i terminy oceniania poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną, 

uwzględniając rodzaj służby i charakter wykonywanych zadań, jego dokumentowanie 

oraz przypadki, w których zwalnia się policjanta ze strzelań i sprawdzianów strzeleckich, 

mając na uwadze utrzymanie wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią 

palną, zapewniającego wykonywanie przez policjanta zadań służbowych.”. 

26) w art. 71a: 

a) w ust. 1 po wyrazach „Komendant CBZC, ” dodaje się wyrazy „Dyrektor CLKP,” 

oraz skreśla się wyrazy „dyrektor instytutu badawczego,”; 

b) w ust. 9 po wyrazach „Komendant CBZC, ” dodaje się wyrazy „Dyrektor CLKP, ” 

oraz skreśla się wyrazy „dyrektor instytutu badawczego,”; 

27) w art. 71c ust. 4 wyrazy „art. 34 ust. 3 pkt 1,” zastępuje się wyrazami „art. 34 ust. 7 pkt 

1,”; 

28) w art. 110 w ust. 15 po wyrazach „Komendantowi CBZC,” dodaje się wyrazy 

„Dyrektorowi CLKP,”; 

29) w art. 120a w ust. 6 po wyrazach „Komendantowi CBZC,” dodaje się wyrazy 

„Dyrektorowi CLKP,”; 

30) w art. 133 w ust. 8 w pkt 3 po wyrazach „Komendanta CBZC,” dodaje się wyrazy 

„Dyrektora CLKP,”; 

31) w art. 145j ust. 6 wyraz „Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji” 

zastępuje się wyrazem „CLKP”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania 

nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 13 i 2320) 

w art. 11a w ust. 3 w pkt 2 w lit. a po wyrazach „dowódców jednostek organizacyjnych i ich 

zastępców,” dodaje się wyrazy „Dyrektora CLKP i jego zastępców,”. 
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Art. 9. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 i 1329)  

w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń 

palna została pozbawiona cech użytkowych, oraz do oznakowania strzeleckiej broni 

palnej pozbawionej cech użytkowych mogą być podmioty posiadające potencjał naukowy 

i techniczny w zakresie zasad budowy i eksploatacji broni palnej lub specjalistyczną 

wiedzę w tym zakresie.”. 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe 

Art. 10. Komendant Główny Policji, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, ustali tymczasowy regulamin organizacyjny Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji. Regulamin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do 

czasu ustalenia regulaminu w trybie określonym w art. 7 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, 

jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia  

w życie niniejszej ustawy. 

Art. 11. 1. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy w instytucie badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji lub  

w stosunku do funkcjonariuszy oraz pracowników instytutu badawczego – Centralne 

Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadzi się w jednostce organizacyjnej Policji – 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, chyba że dalsze prowadzenie tych spraw 

należy wyłącznie do Komendanta Głównego Policji lub komendy, przy pomocy której 

wykonuje on swoje zadania. 

2. Wszystkie czynności podjęte w sprawach, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy. 

3. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, w których Dyrektor instytutu badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 

Policji został decyzją sądu lub prokuratora zobowiązany lub uprawniony do dokonania 

czynności, które przeszły do właściwości jednostki organizacyjnej Policji – Centralne 

Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zobowiązania te lub uprawnienia wykonuje Dyrektor 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.  
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Art. 12. 1. Policjanci i pracownicy Policji, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy pełnili służbę lub byli zatrudnieni w instytucie badawczym – Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji, stają się funkcjonariuszami oraz pracownikami jednostki 

organizacyjnej Policji – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji z zachowaniem 

dotychczasowych warunków służby i pracy, wynagrodzenia i płacy, zachowując ciągłość 

służby i pracy. 

2. Stosunki pracy pracowników instytutu badawczego Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji wygasają:  

1) po upływie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli pracownik  

w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie otrzyma od Dyrektora 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji pisemnej propozycji określającej 

nowe warunki pracy lub warunki płacy; 

2) po upływie 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym pracownik Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji złoży 

oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji, o której mowa w pkt 1, jednak nie później 

niż po upływie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

3. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przedstawiając 

propozycję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, bierze się pod uwagę przebieg pracy w instytucie 

badawczym – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz przydatność do pracy 

w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. 

4. Pracownik Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, któremu Dyrektor 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przedstawił propozycję, o której mowa 

w ust. 2 pkt 1, składa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oświadczenie o przyjęciu albo 

odmowie przyjęcia tej propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest 

równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji zatrudnienia. 

5. Pracownik Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, który otrzymał 

i przyjął propozycję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zachowuje ciągłość pracy. Pracownik 

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, któremu nie zostanie złożona 

propozycja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy 

otrzymuje pisemną informację o braku tej propozycji. 

6. Propozycja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, albo informacja o braku tej propozycji, jeśli 

nie jest możliwe doręczenie jej w miejscu wykonywania pracy, może zostać doręczona 
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pracownikowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na ostatni znany adres 

zamieszkania. Doręczenie na taki adres jest skuteczne. 

7. W przypadku przyjęcia propozycji zatrudnienia dotychczasowy stosunek pracy na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony z dniem określonym 

w propozycji przekształca się odpowiednio w stosunek pracy w Centralnym Laboratorium 

Kryminalistycznym Policji na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony. 

Art. 13. 1. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. likwiduje się instytut badawczy – Centralne 

Laboratorium Kryminalistyczne Policji.  

2. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. tworzy się jednostkę organizacyjną Policji - Centralne 

Laboratorium Kryminalistyczne Policji.  

3. Z dniem wejścia w życie ustawy: 

1) mienie instytutu badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji  

staje się mieniem jednostki organizacyjnej Policji – Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. 

2) stroną porozumień oraz umów zawartych przez instytut badawczy - Centralne 

Laboratorium Kryminalistyczne Policji staje się jednostka organizacyjna Policji – 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. 

3) zobowiązania Dyrektora instytutu badawczego – Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji, które nie zostały uregulowane do dnia 1 kwietnia 2021 roku 

stają się zobowiązaniami Dyrektora CLKP, jeżeli Komendant Główny Policji wyrazi na 

to zgodę.  

Art. 14. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji realizuje 

zadania związane z likwidacją instytutu badawczego – Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji. 

Art. 15. Ekspertyzy, opinie i inne dokumenty wydane przez instytut badawczy – 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zachowują ważność na okres na jaki zostały 

wydane. 

Art. 16. Policjant mianowany lub powołany na stanowisko służbowe przed dniem  

1 stycznia 2022 r., który nie spełnia wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych, o których 

mowa w art. 34 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowuje prawo do zajmowania tego 

stanowiska oraz prawo do mianowania lub powołania na równorzędne stanowisko służbowe 

po dniu 1 stycznia 2022 r.  
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Art. 17. Policjant, który został przyjęty do służby w okresie 5 lat przed dniem wejścia  

w życie niniejszej ustawy, posiadający stopień Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 

Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, 

Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej, 

po spełnieniu warunków określonych w ustawie zmienionej w art. 7 w brzmieniu 

dotychczasowym, jest mianowany na równorzędny stopień policyjny. 

Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35a ust. 5 

ustawy zmienianej w art. 7, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7, jednak nie dłużej niż przez 

okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 19. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, 

będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 19.440.500 tys. zł, z tego: 

1) w 2022 r. – 1.164.485 tys. zł; 

2) w 2023 r. – 2.289.436 tys. zł; 

3) w 2024 r. – 3.261.412 tys. zł; 

4) w 2025 r. – 2.641.357 tys. zł; 

5) w 2026 r. – 1.680.635 tys. zł; 

6) w 2027 r. – 1.680.635 tys. zł; 

7) w 2028 r. – 1.680.635 tys. zł; 

8) w 2029 r. – 1.680.635 tys. zł; 

9) w 2030 r. – 1.680.635 tys. zł; 

10) w 2031 r. – 1.680.635 tys. zł. 

2. Minister monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, 

i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza  

i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm 

korygujący określony w ust. 3. 

3. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w danym roku budżetowym 

limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Minister wprowadza mechanizm korygujący 

polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym 

niniejszej ustawy.  
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Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem art. 7 pkt: 1 – 

5, 6 lit. b, 7 – 11, 13 – 16, 19 – 20, 26 i 28 – 31, art. 8 – 15 i art. 18, które wchodzą w życie  

z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

 


