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USTAWA
z dnia 21 lipca 2006 r.
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu
informacyjnego umo˝liwiajàcego organom
administracji rzàdowej i organom sprawiedliwoÊci przekazywanie oraz dost´p do danych
gromadzonych w Systemie Informacyjnym
Schengen (SIS), niezb´dnych z punktu widzenia funkcjonowania obszaru Schengen.”;
———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz ustaw´ z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188
i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192,
poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800,
Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703
i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164,
poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.

2) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zast´pców Komendanta G∏ównego Policji,
w tym I Zast´pc´, powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na
wniosek Komendanta G∏ównego Policji.”;
3) w art. 6b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego
i Komendanta Sto∏ecznego Policji oraz zast´pców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Sto∏ecznego Policji powo∏uje si´ oficerów
Policji, z wyjàtkiem stanowisk zast´pców do
spraw s∏u˝b wspomagajàcych dzia∏alnoÊç Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym
i technicznym, na które powo∏uje si´ cz∏onków
korpusu s∏u˝by cywilnej.”;
4) w art. 6c ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,
powo∏uje i odwo∏uje I zast´pc´ i pozosta∏ych
zast´pców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
4. Komendant Sto∏eczny Policji, na wniosek komendanta rejonowego Policji, powo∏uje i odwo∏uje I zast´pc´ i pozosta∏ych zast´pców komendanta rejonowego Policji.”;
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zadaƒ, uprawnienia policjantów okreÊlone w art. 15 ust. 1 pkt 1—3 i 4—5a,
art. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 17
ust. 1. Korzystanie z tych uprawnieƒ
nast´puje na zasadach i w trybie
okreÊlonych dla policjantów.”;

5) w art. 6d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zast´pców komendanta komisariatu Policji powo∏uje i odwo∏uje komendant powiatowy
(miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji.”;
6) w art. 6e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odwo∏aç 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, mo˝na w ka˝dym czasie.”;
7) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komendant G∏ówny Policji mo˝e tworzyç i likwidowaç oÊrodki szkolenia i szko∏y policyjne.”;
8) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem Policji
sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa.”,
b) po ust. 4h dodaje si´ ust. 4ha—4hc w brzmieniu:
„4ha. Dysponent Êrodków Funduszu mo˝e dokonywaç wydatków wy˝szych ni˝ planowane bez zmiany planu, do wysokoÊci
∏àcznej kwoty przychodów uzyskanych
ponad plan i pozosta∏oÊci Êrodków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
4hb. Przeniesienia wydatków pomi´dzy poszczególnymi pozycjami planu Funduszu
mogà byç dokonywane przez dysponenta
Êrodków Funduszu po uzyskaniu zgody
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
4hc. Przepisów art. 151 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 104, poz. 708) nie stosuje si´.”;
9) po art. 18a dodaje si´ art. 18b w brzmieniu:
„Art. 18b. 1. W razie zagro˝enia bezpieczeƒstwa
publicznego lub porzàdku publicznego, je˝eli u˝ycie Policji oka˝e si´ niewystarczajàce, minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych mo˝e zarzàdziç
u˝ycie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do udzielenia pomocy Policji.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e
zostaç udzielona przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej równie˝ w formie samodzielnych dzia∏aƒ.
3. Funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej
skierowanym do wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych polegajàcych na udzielaniu pomocy Policji przys∏ugujà, w zakresie niezb´dnym do wykonywania

10) w art. 19:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) okreÊlonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136
§ 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164
§ 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173
§ 1 i 3, art. 189, art. 204 § 4, art. 223, art. 228
§ 1 i 3—5, art. 229 § 1 i 3—5, art. 230 § 1,
art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, art. 245,
art. 246, art. 252 § 1—3, art. 253, art. 258,
art. 269, art. 280—282, art. 285 § 1, art. 286
§ 1, art. 296 § 1—3, art. 296a § 1, 2 i 4,
art. 296b § 1 i 2, art. 299 § 1—6 oraz
w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,”,
b) uchyla si´ ust. 4, 18 i 19,
c) ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Na postanowienia sàdu w przedmiocie
kontroli operacyjnej, o których mowa
w ust. 1, 3, 8 i 9, przys∏uguje za˝alenie organowi Policji, który z∏o˝y∏ wniosek o wydanie tego postanowienia. Do za˝alenia
stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania karnego.”;
11) w art. 20:
a) uchyla si´ ust. 2,
b) dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:
„2a. Policja mo˝e pobieraç, uzyskiwaç, gromadziç, przetwarzaç i wykorzystywaç w celu
realizacji zadaƒ ustawowych informacje,
w tym dane osobowe, o osobach podejrzanych o pope∏nienie przest´pstw Êciganych
z oskar˝enia publicznego, nieletnich dopuszczajàcych si´ czynów zabronionych
przez ustaw´ jako przest´pstwa Êcigane
z oskar˝enia publicznego, osobach o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç
swojà to˝samoÊç oraz o osobach poszukiwanych, tak˝e bez ich wiedzy i zgody.
2b. Informacje, o których mowa w ust. 2a, mogà obejmowaç:
1) dane osobowe, o których mowa
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên.
zm.3)), z tym ˝e dane dotyczàce kodu genetycznego wy∏àcznie o niekodujàcych
regionach genomu,
2) odciski linii papilarnych,
3) zdj´cia, szkice i opisy wizerunku,
4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy,
———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711.
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5) informacje o:
a) miejscu zamieszkania lub pobytu,
b) wykszta∏ceniu, zawodzie, miejscu
i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i stanie majàtku,
c) dokumentach i przedmiotach, którymi
si´ pos∏ugujà,
d) sposobie dzia∏ania sprawcy, jego Êrodowisku i kontaktach,
e) sposobie zachowania si´ sprawców
wobec osób pokrzywdzonych.
2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie
pobiera si´, w przypadku gdy nie majà one
przydatnoÊci wykrywczej, dowodowej lub
identyfikacyjnej w prowadzonym post´powaniu.”,
c) ust. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 2a, w zbiorach
danych, rodzaje s∏u˝b policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów,
wzory dokumentów obowiàzujàcych przy
przetwarzaniu danych oraz sposób oceny
danych pod kàtem ich przydatnoÊci w prowadzonych post´powaniach, uwzgl´dniajàc potrzeb´ ochrony danych przed nieuprawnionym dost´pem i przes∏anki zaniechania zbierania okreÊlonych rodzajów informacji.”;
12) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego mo˝e byç na w∏asnà proÊb´
przeniesiony do s∏u˝by w Policji, je˝eli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pe∏nienia.
2. Funkcjonariusza, o którym mowa
w ust. 1, do s∏u˝by w Policji przenosi, w porozumieniu odpowiednio
z Komendantem G∏ównym Stra˝y
Granicznej, Szefem Biura Ochrony
Rzàdu, Komendantem G∏ównym
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Szefem
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefem Agencji Wywiadu,
Szefem S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Szefem S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant G∏ówny Policji za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
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3. Funkcjonariusz przeniesiony do s∏u˝by w Policji zachowuje ciàg∏oÊç s∏u˝by.
4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu
w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje odprawa ani inne nale˝noÊci przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzàcych ze s∏u˝by.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb
prowadzenia post´powania w stosunku do funkcjonariuszy, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc szczególne kwalifikacje predestynujàce do
s∏u˝by w Policji, równorz´dnoÊç okresów s∏u˝by i sta˝u, nale˝noÊci oraz
uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych
z policyjnymi.”;

13) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by w Policji mianuje si´
policjantem w s∏u˝bie przygotowawczej na
okres 3 lat.”;
14) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. 1. Mianowanie lub powo∏anie na stanowisko s∏u˝bowe jest uzale˝nione od
posiadanego przez policjanta wykszta∏cenia, uzyskania okreÊlonych
kwalifikacji zawodowych, a tak˝e sta˝u
s∏u˝by w Policji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant G∏ówny Policji
mo˝e wyraziç zgod´ na mianowanie
na stanowisko s∏u˝bowe policjanta,
tak˝e w s∏u˝bie przygotowawczej,
przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by
wymaganych na tym stanowisku, przy
spe∏nieniu wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia. Kwalifikacje zawodowe
policjant jest obowiàzany uzyskaç
przed mianowaniem na sta∏e.
3. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezb´dnych do mianowania na stanowisko s∏u˝bowe jest ukoƒczenie przez policjanta:
1) szkolenia zawodowego podstawowego,
2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkó∏ wy˝szych,
3) Wy˝szej Szko∏y Policji.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u
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s∏u˝by, jakim powinni odpowiadaç
policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach s∏u˝bowych, oraz warunki
mianowania na wy˝sze stanowiska
s∏u˝bowe, uwzgl´dniajàc zakres wykonywanych przez nich zadaƒ,
2) szczegó∏owe warunki odbywania
szkoleƒ zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji,
uwzgl´dniajàc rodzaje, formy, warunki i tryb ich odbywania, a tak˝e
organizacj´ i sposób prowadzenia
szkoleƒ i doskonalenia zawodowego oraz nadzór nad ich realizacjà.”;
15) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:
„Art. 35a. 1. Policjant mo˝e zostaç poddany procedurze okreÊlajàcej jego predyspozycje do s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach lub w okreÊlonych komórkach organizacyjnych, poprzez przeprowadzenie testu sprawnoÊci fizycznej, badania psychologicznego lub
badania psychofizjologicznego.
2. Test lub badania sà przeprowadzane
przez uprawnionà komórk´ organizacyjnà Policji.
3. W stosunku do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ lub ubiegajàcych si´
o podj´cie s∏u˝by w Komendzie
G∏ównej Policji test i badania zarzàdza Komendant G∏ówny Policji.
4. W stosunku do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ na obszarze terytorialnego dzia∏ania komendanta wojewódzkiego, z zastrze˝eniem art. 6 ust. 3 i 4,
test i badania zarzàdza komendant
wojewódzki Policji.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i warunki ustalania
zdolnoÊci fizycznej lub psychicznej do
s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach
lub w okreÊlonych komórkach organizacyjnych oraz przeprowadzania badaƒ psychofizjologicznych, uwzgl´dniajàc wykaz komórek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania testu lub badaƒ, o których mowa w ust. 1, wykaz komórek organizacyjnych i stanowisk s∏u˝bowych, dla
których test lub badania mogà byç
przeprowadzane, oraz zakres i ramowà metodyk´ badaƒ na ka˝de z tych
stanowisk.”;
16) po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. Policjanta w przypadku zwolnienia z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego mo˝na przenieÊç do dyspozycji
prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych, na okres:
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1) poprzedzajàcy powo∏anie lub mianowanie na inne stanowisko s∏u˝bowe
albo zwolnienie ze s∏u˝by, nie d∏u˝szy
ni˝ 12 miesi´cy,
2) zwolnienia z obowiàzku wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych, udzielonego
na zasadach okreÊlonych w przepisach o zwiàzkach zawodowych,
3) delegowania do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà w kraju lub za
granicà.”;

17) w art. 38 w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) niewyra˝enia zgody na mianowanie na stanowisko s∏u˝bowe w okresie pozostawania
w dyspozycji prze∏o˝onego w∏aÊciwego
w sprawach osobowych, gdy nie ma mo˝liwoÊci mianowania go na inne równorz´dne stanowisko.”;
18) w art. 41 w ust. 2 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) up∏ywu 12 miesi´cy zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, je˝eli nie usta∏y przyczyny
b´dàce podstawà zawieszenia.”;
19) w art. 42 ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. Okres, za który policjantowi przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne, wlicza si´ do okresu s∏u˝by,
od którego zale˝à uprawnienia okreÊlone
w art. 29 ust. 2, art. 52 ust. 1, art. 69 ust. 1,
art. 82 ust. 2 i 3, art. 101 ust. 1, art. 110 ust. 1,
art. 111 ust. 1 i art. 115 ust. 1. Okresu pozostawania poza s∏u˝bà, za który policjant nie otrzyma∏ Êwiadczenia, nie uwa˝a si´ za przerw´
w s∏u˝bie w zakresie uprawnieƒ uzale˝nionych
od nieprzerwanego jej biegu.
7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ odpowiednio do
policjanta zwolnionego ze s∏u˝by na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9, je˝eli post´powanie karne zosta∏o zakoƒczone prawomocnym wyrokiem uniewinniajàcym albo orzeczeniem
o umorzeniu post´powania z powodu niepope∏nienia przest´pstwa albo przest´pstwa
skarbowego lub braku ustawowych znamion
czynu zabronionego.”;
20) art. 47—50 otrzymujà brzmienie:
„Art. 47. 1. Ustanawia si´ korpusy Policji i stopnie
policyjne w nast´pujàcym porzàdku:
1) w korpusie genera∏ów Policji:
a) generalny inspektor Policji,
b) nadinspektor Policji,
2) w korpusie oficerów starszych Policji:
a) inspektor Policji,
b) m∏odszy inspektor Policji,
c) podinspektor Policji,
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3) w korpusie oficerów m∏odszych Policji:
a) nadkomisarz Policji,
b) komisarz Policji,
c) podkomisarz Policji,
4) w korpusie aspirantów Policji:
a) aspirant sztabowy Policji,
b) starszy aspirant Policji,
c) aspirant Policji,
d) m∏odszy aspirant Policji,
5) w korpusie podoficerów Policji:
a) sier˝ant sztabowy Policji,
b) starszy sier˝ant Policji,
c) sier˝ant Policji,
6) w korpusie szeregowych Policji:
a) starszy posterunkowy,
b) posterunkowy.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jakie stopnie wojskowe,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego lub S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego odpowiadajà poszczególnym stopniom policyjnym, uwzgl´dniajàc
równorz´dnoÊç
pierwszych
stopni w poszczególnych korpusach.
Art. 48. 1. Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych Policji mianuje prze∏o˝ony,
o którym mowa w art. 32 ust. 1. Na stopieƒ posterunkowego mianuje si´
z dniem mianowania na stanowisko
s∏u˝bowe.
2. Na stopnie policyjne w korpusach podoficerów i aspirantów Policji, a tak˝e na
stopnie komisarza i nadkomisarza Policji, mianuje prze∏o˝ony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z wyjàtkiem komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.
3. Na pierwszy stopieƒ oficerski, z zastrze˝eniem art. 56 ust. 3, oraz na stopnie generalnego inspektora Policji
i nadinspektora Policji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. Na pozosta∏e stopnie oficerskie, z zastrze˝eniem ust. 2, mianuje
Komendant G∏ówny Policji.
Art. 49. 1. Na pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie podoficerów Policji mo˝e byç mianowany policjant, który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 25 ust. 1 lub 2, ukoƒczy∏ szkolenie zawodowe podstawowe
i zosta∏ mianowany lub powo∏any na
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stanowisko, dla którego zosta∏ okreÊlony stopieƒ w korpusach podoficerów,
aspirantów lub oficerów Policji.
2. Na pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie aspirantów Policji mo˝e byç mianowany podoficer Policji, który spe∏nia
warunki okreÊlone w art. 25 ust. 1 i zosta∏ mianowany lub powo∏any na stanowisko, dla którego zosta∏ okreÊlony
stopieƒ w korpusach aspirantów lub
oficerów Policji.
Art. 50. Na pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie
oficerów m∏odszych Policji mo˝e byç
mianowany policjant, który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 25 ust. 1, ukoƒczy∏
studia w Wy˝szej Szkole Policji lub szkolenie zawodowe dla absolwentów szkó∏
wy˝szych, zosta∏ mianowany lub powo∏any na stanowisko, dla którego zosta∏
okreÊlony stopieƒ w korpusie oficerów
Policji, i z∏o˝y∏ egzamin oficerski.”;

21) w art. 56 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by na podstawie
art. 25a ust. 1 i posiadajàcà stopieƒ Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego lub S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego mianuje si´ na odpowiedni stopieƒ policyjny.”;
22) art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb mianowania policjantów na
stopnie policyjne oraz wzory wniosku
o mianowanie na stopieƒ policyjny i aktu
mianowania na stopieƒ policyjny, a tak˝e
tryb ich sporzàdzania oraz prze∏o˝onych
w∏aÊciwych w tych sprawach, uwzgl´dniajàc warunki przystàpienia do egzaminu oficerskiego, jego zakres, tryb i terminy sk∏adania, jednostki Policji w∏aÊciwe
do przeprowadzania egzaminu oficerskiego oraz terminy mianowania na stopnie policyjne.”;
23) art. 62 otrzymuje brzmienie:
„Art. 62. 1. Policjant nie mo˝e podejmowaç zaj´cia zarobkowego poza s∏u˝bà bez pisemnej zgody prze∏o˝onego ani wykonywaç czynnoÊci lub zaj´ç sprzecznych
z obowiàzkami wynikajàcymi z ustawy
lub podwa˝ajàcych zaufanie do Policji.
2. Policjant jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie o swoim stanie majàtkowym,
w tym o majàtku obj´tym ma∏˝eƒskà
wspólnoÊcià majàtkowà, przy nawiàzywaniu lub rozwiàzywaniu stosunku s∏u˝bowego lub stosunku pracy, corocznie
oraz na ˝àdanie prze∏o˝onego w∏aÊciwe-
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go w sprawach osobowych. OÊwiadczenie to powinno zawieraç informacje
o êród∏ach i wysokoÊci uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach prawa handlowego,
a ponadto o nabytym przez t´ osob´ albo jej ma∏˝onka od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby prawnej, gminy
lub zwiàzku mi´dzygminnego mieniu,
które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu. OÊwiadczenie to powinno równie˝ zawieraç dane dotyczàce prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pe∏nienia funkcji w spó∏kach prawa handlowego lub spó∏dzielniach, z wyjàtkiem
funkcji w radzie nadzorczej spó∏dzielni
mieszkaniowej.
3. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
coroczne sk∏ada si´ do dnia 31 marca
wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku
poprzedniego.
4. Prze∏o˝eni w∏aÊciwi w sprawach osobowych lub osoby przez nich upowa˝nione, w celu przeprowadzenia analizy
zgodnoÊci ze stanem faktycznym z∏o˝onych oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym, majà prawo wglàdu do ich treÊci
i przetwarzania danych w nich zawartych.
5. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu
o stanie majàtkowym stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e policjant, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wyrazi∏ pisemnà zgod´ na ich ujawnienie, z zastrze˝eniem ust. 7.
6. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym
przechowuje si´ przez 10 lat.
7. Informacje zawarte w oÊwiadczeniach
o stanie majàtkowym osób pe∏niàcych
funkcje organów Policji sà publikowane, bez ich zgody, na w∏aÊciwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej,
z wy∏àczeniem danych dotyczàcych
daty i miejsca urodzenia, numerów
PESEL i NIP, miejsca zamieszkania
i po∏o˝enia nieruchomoÊci.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania w sprawach oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym, sposób analizy ich zgodnoÊci ze
stanem faktycznym, a tak˝e wzór
oÊwiadczenia o stanie majàtkowym
oraz tryb publikowania oÊwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 7, uwzgl´dniajàc zakres danych obj´tych oÊwiadczeniem o stanie majàtkowym.”;
24) po art. 62 dodaje si´ art. 62a w brzmieniu:
„Art. 62a. Policjant jest obowiàzany poinformowaç prze∏o˝onego w∏aÊciwego w spra-
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wach osobowych o podj´ciu przez ma∏˝onka lub osoby pozostajàce z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym
zatrudnienia lub innych czynnoÊci zarobkowych w podmiotach Êwiadczàcych us∏ugi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o obj´ciu w nich
akcji lub udzia∏ów, a tak˝e o fakcie bycia
wykonawcà w rozumieniu ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, z póên. zm.4)) na rzecz organów i jednostek nadzorowanych i podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, w terminie 14 dni
od dnia powzi´cia informacji o tym zdarzeniu.”;

25) art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. Policjant jest obowiàzany powiadomiç
swojego bezpoÊredniego prze∏o˝onego
o planowanym wyjeêdzie zagranicznym,
poza obszar Unii Europejskiej, na wi´cej
ni˝ 3 dni.”;
26) w art. 94 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osoba, która zosta∏a skazana prawomocnym
wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne lub
przest´pstwo skarbowe umyÊlne, Êcigane
z
oskar˝enia
publicznego,
pope∏nione
w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków
s∏u˝bowych i w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej, albo za przest´pstwo
okreÊlone w art. 258 Kodeksu karnego lub
wobec której orzeczono prawomocnie Êrodek
karny pozbawienia praw publicznych za przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe, jest
obowiàzana do zwrotu pomocy finansowej,
o której mowa w ust. 1.”;
27) w art. 95 w ust. 2 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:
„9) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo umyÊlne lub przest´pstwo
skarbowe umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia publicznego, pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych i w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej, albo za przest´pstwo okreÊlone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono
prawomocnie Êrodek karny pozbawienia praw
publicznych za przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe.”;
28) w art. 99 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przez przeci´tne uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 3, nale˝y rozumieç uposa˝enie wraz
z miesi´cznà równowartoÊcià nagrody rocznej.”;
———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551 i Nr 106,
poz. 719.
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29) art. 110 otrzymuje brzmienie:
„Art. 110. 1. Policjantowi za s∏u˝b´ pe∏nionà w danym roku kalendarzowym przys∏uguje nagroda roczna do wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia.
2. WysokoÊç nagrody rocznej ustala si´
w relacji do okresu s∏u˝by pe∏nionej
w roku kalendarzowym, za który przys∏uguje nagroda, z wy∏àczeniem okresów niewykonywania zadaƒ s∏u˝bowych z innych przyczyn ni˝ wymienione w art. 121 ust. 1.
3. Okres s∏u˝by, o którym mowa w ust. 2,
nie mo˝e byç krótszy od 6 miesi´cy kalendarzowych.
4. Warunku, o którym mowa w ust. 3,
nie stosuje si´ przy ustalaniu uprawnieƒ do nagrody rocznej za rok kalendarzowy, w którym policjant:
1) korzysta∏ z urlopu wychowawczego,
2) zosta∏ delegowany lub odwo∏any
z delegowania bez prawa do uposa˝enia w przypadkach, o których
mowa w art. 36 ust. 4 i art. 122a,
3) zosta∏
zwolniony
ze
s∏u˝by
w zwiàzku z nabyciem uprawnieƒ
do emerytury lub renty bàdê na
podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7,
4) zmar∏ lub zosta∏ uznany za zaginionego.
5. Nagrod´ rocznà obni˝a si´ policjantowi, z zastrze˝eniem ust. 7, w przypadku:
1) pope∏nienia przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
sàdu,
2) naruszenia dyscypliny s∏u˝bowej,
stwierdzonego w prawomocnie zakoƒczonym post´powaniu dyscyplinarnym,
3) otrzymania opinii s∏u˝bowej, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2,
4) otrzymania pierwszej lub kolejnej
opinii s∏u˝bowej, o której mowa
w art. 38 ust. 2 pkt 3.
6. Obni˝enie, o którym mowa w ust. 5,
mo˝e nastàpiç w granicach od 20 %
do 50 %.
7. Nagroda roczna nie przys∏uguje policjantowi w przypadku:
1) skazania prawomocnym wyrokiem
sàdu za przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe, o których mowa
w art. 41 ust. 1 pkt 4,
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2) pope∏nienia przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego albo czynu,
z powodu którego policjanta zwolniono ze s∏u˝by na podstawie
art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2 pkt 2 i 8,
3) pope∏nienia czynu, za który policjantowi wymierzono jednà z kar
dyscyplinarnych, o których mowa
w art. 134 pkt 3—6,
4) zwolnienia ze s∏u˝by na podstawie
art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.
8. Obni˝enie lub pozbawienie prawa do
nagrody rocznej nast´puje za rok kalendarzowy, w którym policjant pope∏ni∏ przest´pstwo lub czyn, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, w art. 41
ust. 1 pkt 4 i 4a oraz ust. 2 pkt 2 i 8,
a tak˝e w art. 134 pkt 3—6, lub otrzyma∏ opini´, o której mowa w art. 38
ust. 2 pkt 2 i 3, albo zosta∏ zwolniony
ze s∏u˝by w przypadkach, o których
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
pkt 1, a je˝eli nagroda zosta∏a ju˝ wyp∏acona — za rok, w którym:
1) post´powanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zosta∏o zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem
lub
2) policjant zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by.
9. Nagrod´ rocznà wyp∏aca si´ do dnia
31 marca roku kalendarzowego nast´pujàcego po roku, za który przys∏uguje nagroda.”;

30) po art. 110 dodaje si´ art. 110a i 110b w brzmieniu:
„Art. 110a. 1. Policjantowi, niezale˝nie od wyró˝nieƒ, o których mowa w art. 87
ust. 1, mogà byç przyznawane nagrody motywacyjne, w formie pieni´˝nej lub rzeczowej, za wzorowe
wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych,
wykazywane w s∏u˝bie m´stwo i inicjatyw´ oraz pe∏nienie s∏u˝by
w trudnych warunkach. Art. 87 ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.
2. Policjantowi mogà byç przyznawane
zapomogi, w formie pieni´˝nej lub
rzeczowej, w przypadku indywidualnych zdarzeƒ losowych, kl´ski ˝ywio∏owej, choroby, Êmierci cz∏onka
rodziny oraz innych zdarzeƒ powodujàcych pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny.
3. Tworzy si´ w Policji fundusz nagród
i zapomóg dla policjantów, z przeznaczeniem na nagrody i zapomogi,
o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 110b. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w porozumieniu z ministrem w∏a-
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Êciwym do spraw pracy oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania policjantom nagród i zapomóg, o których mowa
w art. 110 i 110a, a tak˝e sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla
policjantów, uwzgl´dniajàc:
1) ustalanie okolicznoÊci uzasadniajàcych pozbawienie lub ograniczenie
prawa do nagrody rocznej, sposób
obliczania jej wysokoÊci, rodzaje
okresów niewykonywania obowiàzków s∏u˝bowych, które nie sà wliczane do okresu s∏u˝by uprawniajàcego do tej nagrody,
2) tryb post´powania oraz w∏aÊciwoÊç
prze∏o˝onych w zakresie przyznawania i wyp∏aty nagród i zapomóg,
3) jednostki Policji, w których tworzy
si´ fundusz nagród i zapomóg, oraz
sposoby ustalania i warunki zwi´kszania jego wysokoÊci dla poszczególnych dysponentów.”;
31) w art. 114:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzystane
urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz
za niewykorzystany czas wolny od s∏u˝by
przyznany na podstawie art. 33 ust. 3, nie
wi´cej jednak ni˝ za ostatnie 3 lata kalendarzowe,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Policjant zwalniany ze s∏u˝by na podstawie
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt 8 otrzymuje 50 % odprawy oraz ekwiwalent pieni´˝ny za urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe, niewykorzystane w latach poprzedzajàcych rok zwolnienia ze s∏u˝by, nie wi´cej
ni˝ za okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”;
32) po art. 116 dodaje si´ art. 116a w brzmieniu:
„Art. 116a. 1. W przypadku policjanta, którego
Êmierç nastàpi∏a w zwiàzku ze s∏u˝bà, ka˝demu z dzieci b´dàcych na jego utrzymaniu, które w dniu jego
Êmierci spe∏nia∏y warunki do uzyskania renty rodzinnej, Komendant
G∏ówny Policji przyznaje pomoc finansowà na kszta∏cenie, ze Êrodków
przeznaczonych na ten cel w bud˝ecie Policji.
2. Pomoc finansowa, o której mowa
w ust. 1, przys∏uguje uczniom ponadgimnazjalnych szkó∏ publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach
szkó∏ publicznych dla m∏odzie˝y i dla
doros∏ych oraz s∏uchaczom zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli i kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecz-
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nych, oraz studentom szkó∏ wy˝szych do czasu ukoƒczenia kszta∏cenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 25. roku ˝ycia.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania pomocy, o której
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc tryb
przyznawania i wysokoÊç pomocy
w zale˝noÊci od poziomu kszta∏cenia
i rodzaju szko∏y.”;

33) w art. 120 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dwukrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego policjantów wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, o którym mowa
w art. 112 ust. 3 — je˝eli koszty pogrzebu ponosi policjant,”;
34) w art. 132 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:
„4a. W przypadku czynu stanowiàcego przewinienie dyscyplinarne, wype∏niajàcego jednoczeÊnie znamiona wykroczenia, w przypadku
mniejszej wagi lub ukarania grzywnà, prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e nie wszczynaç post´powania dyscyplinarnego, a wszcz´te
umorzyç.
4b. W przypadku czynu stanowiàcego przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi prze∏o˝ony
dyscyplinarny mo˝e odstàpiç od wszcz´cia post´powania i przeprowadziç ze sprawcà przewinienia dyscyplinarnego udokumentowanà
w formie notatki rozmow´ dyscyplinujàcà.
4c. Notatk´, o której mowa w ust. 4b, w∏àcza si´
do akt osobowych na okres roku.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
(Dz. U. Nr 110, poz. 1189, z póên. zm.5)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) art. 37a otrzymuje brzmienie:
„Art. 37a. Organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i udost´pniania danych
w Krajowym Systemie Informatycznym
jest Komendant G∏ówny Policji.”;
2) w art. 37c w ust. 1:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,”,
b) uchyla si´ pkt 5;
———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89,
poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 142, poz. 1380, z 2004 r. Nr 179,
poz. 1842, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.
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3) art. 37d otrzymuje brzmienie:
„Art. 37d. Organy, o których mowa w art. 37c ust. 1
i 3, w przypadku stwierdzenia, ˝e przekazane przez nie dane sà nieprawdziwe, zawiadamiajà o tym niezw∏ocznie Komendanta G∏ównego Policji i dokonujà niezb´dnej zmiany.”;
4) w art. 37e ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Komendant G∏ówny Policji mo˝e zmieniç terminy przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 i 2.”;
5) w art. 37f ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dane, o których mowa w art. 37b ust. 1, przekazywane Komendantowi G∏ównemu Policji
przez organy, o których mowa w art. 37c ust. 1
i 3, podlegajà zarejestrowaniu na karcie rejestracyjnej.”;
6) w art. 37g ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Komendant G∏ówny Policji, w drodze decyzji,
udost´pnia dane zgromadzone w Krajowym
Systemie Informatycznym organom, o których
mowa w art. 37c ust. 1 i 3, je˝eli spe∏niajà one
∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie w Krajowym Systemie Informatycznym lub w∏asnym systemie informatycznym, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane
uzyska∏,
2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania,
3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem
wykonywanych przez organ zadaƒ.
2. Komendant G∏ówny Policji udost´pnia na karcie odpowiedzi dane gromadzone w Krajowym
Systemie Informatycznym niezw∏ocznie po
otrzymaniu zapytania.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.6))
uchyla si´ art. 162.
Art. 4. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez
niego cz∏onek Rady Ministrów koordynuje dzia∏alnoÊç CBA, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu Wojskowego.”;
———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r. Nr 90,
poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163,
poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143,
poz. 1027 i Nr 144, poz. 1043.
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2) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Komendant G∏ówny Policji, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Komendant
G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej, Generalny
Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef S∏u˝by Celnej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej sà obowiàzani do wspó∏dzia∏ania, w ramach swoich kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji w instytucjach paƒstwowych i samorzàdzie terytorialnym oraz ˝yciu publicznym i gospodarczym, a tak˝e dzia∏alnoÊci godzàcej w interesy ekonomiczne paƒstwa.”;
3) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. ZdolnoÊç fizycznà i psychicznà kandydatów do
s∏u˝by oraz funkcjonariuszy CBA ustalajà komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.”.
Art. 5. Prawo do nagrody rocznej za 2006 r. ustala
si´ na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 6. Policjantowi pozostajàcemu w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy w okresie zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, okres tego zawieszenia w zakresie skutków prawnych, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 9
ustawy zmienianej w art. 1, liczy si´ od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
Art. 7. 1. Komendant G∏ówny Policji utworzy Krajowy System Informatyczny w terminie do dnia
31 marca 2007 r.
2. Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporzàdzenia, przeniesienia wydatków w ustawie bud˝etowej na cel, o którym mowa w ust. 1, mi´dzy w∏aÊciwymi dzia∏ami i rozdzia∏ami bud˝etu paƒstwa.
Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 19, art. 34 ust. 4, art. 47
ust. 2, art. 57, art. 62 ust. 3 i art. 110 ust. 3 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 19, art. 34 ust. 4, art. 47
ust. 2, art. 57, art. 62 ust. 7 i art. 110b ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 12 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 9. Przepis art. 1 pkt 28 ma zastosowanie przy
okreÊlaniu przeci´tnego uposa˝enia policjantów od
dnia 1 stycznia 2007 r.
Art. 10. Do dnia 1 paêdziernika 2006 r. uprawnienia
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego i S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego okreÊlone w art. 5 ust. 3 i art. 29 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 4, przys∏ugujà Wojskowym S∏u˝bom Informacyjnym.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

