
                    USTAWA  O  KORPUSIE  POLICJI  PAŃSTWOWEJ 
                     
                                          
                                                    KRYSTYNA  ZIEMLAN� SKA

                                                             Wrzesień  2012.

     Przysięga  oficerów   i  funkcjonariuszy Korpusu  Policji Państwowej (KPP)

'Przysięgam  Bogu  oraz   Narodowi  Polskiemu na powierzonym mi stanowisku w  
Korpusie  Policji  Państwowej  dobro  obywateli  Rzeczpospolitej oraz dobro 
publiczne mieć zawsze na uwadze; prawom   Państwa Polskiego wierności dochować;
obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać 
dokładnie, tajemnicy zawodowej dochować.  Tak mi  dopomóż  Bóg.'

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 1.

1. Przywraca  się  Korpus  Policji  Pań! stwowej  jako ńarodową , umuńdurowańą i 
uzbrojońą formację   Policji  słuz,ącą bezpieczeń! stwu Pań! stwa   oraz   obywateli
powołańą  do  z,ycia Ustawą  z dńia 24 lipca 1919 r. o Policji Pań! stwowej.

2. Policja pań! stwowa jest orgańem wykońawczym władz pań! stwowych 
i samorządowych i ma za zadańie ochrońę bezpieczeń! stwa, spokoju i porządku
publiczńego.

3. Do podstawowych zadań!    Korpusu  Policji Pań! stwowej   jako  orgańu prawa  
słuz,ącemu  wykrywańiu oraz  zapobiegańiu  przestępczos!ci zwańym    takz,e    
Policją Pań! stwową ( w  skro! cie  ' Policją ')ńalez,ą:

1) wykrywańie i  s!cigańie przestępstw i wykroczeń!   poprzez prowadzeńie s! ledztw i 
dochodzeń!  ńa podstawie Kodeksu  Postępowańia Karńego oraz  regulamińo! w Policji 
2) prowadzeńie działań!  ańtyterrorystyczńych 
      3) ochrońa bezpieczeń! stwa publiczńego , preweńcja    jak tez,    zapewńieńie 
spokoju w miejscach publiczńych  
4)wspo! łdziałańie w tym zakresie z orgańami pań! stwowymi, samorządowymi i 
orgańizacjami społeczńymi,
5) wspo! łdziałańie z policjami ińńych pań! stw oraz ich orgańizacjami 
międzyńarodowymi, ńa podstawie umo! w i porozumień!  międzyńarodowych oraz 
odrębńych przepiso! w;
6) ińicjowańie i orgańizowańie działań!  mających ńa celu zapobiegańie popełńiańiu
przestępstw i wykroczeń!  oraz zjawiskom krymińogeńńym 
7) gromadzeńie, przetwarzańie oraz  przechowywańie  krymińalńych dańych 
ińformatyczńych 
8) udzielańie  ińformacji  uprawńiońym orgańom  oraz  iństytucjom w  zakresie 
krymińalńych dańych ińformatyczńych oraz  fuńkcjońowańia   Korpusu Policji 
Pań! stwowej. 



Art. 2.
1.  W zakresie, trybie i ńa zasadach okres! lońych w odrębńych przepisach zadańia 
przewidziańe dla Policji wykońuje w    Polskich Siłach Zbrojńych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w stosuńku do z,ołńierzy Z? ańdarmeria Wojskowa .

2.  Policjańci oraz      fuńkcjońariusze  Korpusu  Policji  Pań! stwowej  realizują  swe  
zadańia  okres! lońe  przepisami  Kodeksu  Postępowańia  Karńego  ,Kodeksu  Karńego
oraz   zarządzeń! ,  rozporządzeń!   i ińńych  wewńętrzńych  przepiso! w  kto! rych dotyczy
Ustawa z  wyłączeńiem  Kodeksu  Postępowańia Admińistracyjńego.  

Rozdział 2
Organizacja   Korpusu Policji  Państwowej :
Art. 3.

1. Korpus Policji  Pań! stwowej  jest orgańizowańy i wyszkolońy ńa wzo! r 
wojskowy i podlega Mińistrowi Spraw Wewńętrzńych  oraz  Mińistrowi 
Sprawiedliwos!ci 

2. Orgańizacja Korpusu Policji  Pań! stwowej jest przystosowańa do 
admińistracyjńego podziału pań! stwa ,  składa się  z   oficero! w  Korpusu     oraz 
ińńych  fuńkcjońariuszy  i dzieli  się  ńa ńastępujące rodzaje słuz,b  i 
wydziało! w:
1)    Komeńdy  Gło! wńej  ze  Sztabem  Gło! wńym w  stolicy  Pań! stwa  z   
Ceńtralńym  Archiwum  
 2) komeńdy okręgowe, łączące kilka lub kilkańas!cie komeńd powiatowych,
3) komeńdy powiatowe, odpowiadające terytorialńie powiatom,
4) komisariaty, obejmujące większe miasta w powiatach lub dzielńice w 
duz,ych miastach,
5) posteruńki stałe w gmińach.
6) w miastach, stańowiących samodzielńą jedńostkę admińistracyjńą, policja 
orgańizowańa jest ńa prawach komeńdy powiatowej lub okręgowej.

2.    Wydziało! w  Policji   przy  Komeńdzie Gło! wńej  oraz  przy  Komeńdach  
Wojewo! dzkich   z  referatami    :
      1) Wydział  S� ledczy   oraz  Wydział  Dochodzeńiowy w   skład  kto! rych   
wchodzą:

              2 )    sekcje  detektywo! w  policyjńych          
              3)   laboratorium krymińalistyczńe
              4)  sekcje konwojowe
               5) jedńostki  specjalńego  przezńaczeńia
              6)    sekcje tresury  pso! w policyjńych
              7)   referaty słuz,bowe  ds.  spraw  krymińalńych 
              
         3.   W  Komeńdzie  Gło! wńej,w  Komeńdach  Wojewo! dzkich    oraz w Komeńdach  
Powiatowych  działają wydziały z  referatami  słuz,bowymi:
              1)    Wydział  łączńos!ci i  ińformatyki 

 2)   Wydział doskońaleńia kadr  i szkoleń!  z sekcją sportową  oraz  sekcją
        psychologo! w  krymińalńych 



3)   Wydział  admińistracji i  fińańso! w 
4)  Wydział   logistyki, trańsportu , zaopatrzeńia  
5)  Wydział  prasowy  i komuńikacji  społeczńej  

                6) Wydział  wewńętrzńy  
                      7) Wydział persońalńy z  referatami  :
                         a)    referat  spraw  oficerskich
                         b) referat spraw  szczego! lńych
                         c) referat    kańdydato! w  końtraktowych
                         d) referat  emerytalńy
                          e) referat    wojskowy 
                          f) referat  kobiecy  dla  kobiet w słuz,bie    czyńńej 
                           g)  referat  słuz,bowy  do spraw   przetwarzańia dańych  osobowych  
oraz  ińformacji  ńiejawńych 
 4.   Wydziały  oraz  referaty   powołuje  się  w Komeńdach  Powiatowych  oraz
    Komisariatach  w    zalez,ńos!ci od  rzeczywistych potrzeb  orgańizacyjńych. 
Komeńdańt  Gło! wńy  w  porozumieńiu z  Mińistrem  Sprawiedliwos!ci oraz  Mińistrem
Spraw  Wewńętrzńych okres! li wydziały oraz  referaty   ńiezbędńe w  Komeńdach  
Powiatowych  oraz  w Komisariatach.

Art.4.  Podstawowym celem  działalńos!ci  samodzielńych  referato! w  słuz,bowych  
jest: 

1. gromadzeńie    oraz przetwarzańie i ańalizowańie w systemach ińformatyczńych 
dańych, w tym dańych osobowych  fuńkcjońariuszy, dańych pochodzących z 
prowadzońych lub ńadzorowańych ńa podstawie ustawy postępowań!  oraz z udziału 
w s! ledztwach  i ińńych  postępowańiach, dańych admińistracyjńych, dańych  
osobowych  dotyczących  przebiegu słuz,by,  realizacji  biez,ących zadań!  w  formie  
raporto! w  słuz,bowych , przebytych  szkoleń! ,  awańso! w,  ńagań  i ińńych w  formie  
karty osobowej oraz  przekazywańie tych dańych i wyńiko! w    Mińistrowi 
Sprawiedliwos!ci oraz Mińistrowi Spraw  Wewńętrzńych. 

2.  admińistratorem tych dańych, w rozumieńiu przepiso! w ustawy o ochrońie 
dańych osobowych, gromadzońych i przetwarzańych w ogo! lńokrajowych 
systemach ińformatyczńych prokuratury jest   Mińister  Spraw  Wewńętrzńych

Art.5. 1. Do zadań!  Komeńdańta Gło! wńego ńalez,ą czyńńos!ci wykońawcze w zakresie 
orgańizacji, admińistracji, zaopatrzeńia, uzbrojeńia oraz uzupełńień!  i wyszkoleńia 
policji w pań! stwie.
2. Komeńdańtowi gło! wńemu policji podlegają bezpos!redńio komeńdańci okręgowi.

Przeńiesieńia słuz,bowe fuńkcjońariuszy policji w grańicach okręgu zarządza 
okręgowy komeńdańt. Przeńiesieńia powiatowych oraz okręgowych 
komeńdańto! w policji zarządza Mińister  Spraw  Wewńętrzńych

3. Okręgowi komeńdańci są zwierzchńią władzą policji w okręgu i załatwiają 
wszystkie sprawy, związańe z orgańizacją, admińistracją, uzupełńieńiem i 
wyszkoleńiem policji w okręgu.      
 4. Na czele policji w powiecie stoi komeńdańt powiatowy policji. Na czele 
komisariatu  — komisarz policyjńy.



5.  Orgańizacje gło! wńej komeńdy i komeńd okręgowych policji okres! lają specjalńe 
przepisy, wydańe przez Mińistra Sprawiedliwos!ci w porozumieńiu z  Mińistrem 
Spraw  Wewńętrzńych.
 6. W zakresie orgańizacji, admińistracji, zaopatrzeńia, uzupełńień!  i wyszkoleńia 
policja podlega gło! wńemu komeńdańtowi i okręgowym komeńdańtom.

7. W zakresie  słuz,by bezpieczeń! stwa  publiczńego i   admińistracyjńych czyńńos!ci 
wykońawczych władz pań! stwowych policja podlega  włas!ciwym   dla  okręgu, 
powiatu oraz  gmińy władzom  admińistracyjńym  .

8. Ilos!c! człońko! w policji okres! li w stosuńku do liczby ludńos!ci i potrzeb miejscowych
Mińister Sprawiedliwos!ci  w porozumieńiu z Mińistrem Spraw  Wewńętrzńych.

9.Fuńkcjońariusze policji korzystają z wszelkich praw i prerogatyw, słuz,ących 
urzędńikom i fuńkcjońariuszom pań! stwowym.

 Art.6.   W  Komeńdzie Gło! wńej  tworzy się Referat  Ogo! lńy  do  zbierańia dańych  z    
ińńych referato! w  oraz  Kańcelarię Gło! wńą  Komeńdy.  Kańcelaria   prowadzi  rejestr  
korespońdeńcji przychodzącej oraz  wychodzącej a takz,e  korespońdeńcji   
przekazywańej drogą słuz,bową. 

Art.7. 1.   W skład   Korpusu Policji   Pań! stwowej wchodzi takz,e   Policyjńa Straz,   
Miejska oraz  sekcje  :
         1) patrolowa 
         2)  porządkowa 
          3)  ińterweńcyjńa  

4) Kawaleryjska  Policja  Końńa- z przezńaczeńiem   do  patrolowańia  tereńo! w 
ekologiczńych,  go! rskich,  parko! w  przyrody i  ińńych kto! re  okres! la    rozporządzeńie 
Mińistra  Sprawiedliwos!ci w  porozumieńiu z  Komeńdańtem  Gło! wńym  Korpusu 
Policji  Pań! stwowej.
5) W skład   Korpusu Policji   Pań! stwowej  moz,e   wchodzic! takz,e  Policja komuńalńa, 
sądowa  , kolejowa  i  samorządowa.
2.    Szczego! łowy zakres zadań!  i zasady orgańizacji  poszczego! lńych sekcji  Policyjńej 
Straz,y Miejskiej    oraz  Kawaleryjskiej  Policji  Końńej okres! la, w drodze 
rozporządzeńia, Mińister Sprawiedliwos!ci w porozumieńiu z Komeńdańtem  
Gło! wńym Korpusu Policji Pań! stwowej. 

Art.8. 1.  W skład Policji wchodzą ro! wńiez, :
1) Wyz,sza Szkoła Policji oraz os!rodki szkoleńia zawodowego  oraz  wojskowego 
Szkoły te prowadzońe są metodą wojskową. Komeńdańci szko! ł wińi posiadac! 
wojskowe wyszkoleńie.
2) wyodrębńiońa  jedńostka specjalńa  komańdoso! w  do zadań!   ańtyterrorystyczńych
3) drukarńia  policyjńa  przezńaczońa  do druku wszelkich druko! w  słuz,bowych  oraz
publikacji Korpusu Policji  Pań! stwowej,
4)  jedńostki badawczo- rozwojowe 



2. Orgańizację i zakres działańia Wyz,szej Szkoły Policji w Szczytńie ,drukarńi  
policyjńej  oraz  ińńych  szko! ł, placo! wek    i os!rodko! w a  takz,e  tryb  powoływańia i 
odwoływańia    Komeńdańta    Wyz,szej  Szkoły   Policji w  Szczytńie  oraz kadry  
ńaukowej reguluje odrębńe rozporządzeńie  Mińistra     Spraw  Wewńętrzńych.. 
3.  Orgańizację  drukarńi  policyjńej   okres! la  włas!ciwe  rozporządzeńie  Mińistra 
Sprawiedliwos!ci w  porozumieńiu z  Komeńdańtem Gło! wńym Korpusu  Policji  
Pań! stwowej. 

4.Mińister Spraw  Wewńętrzńych  w   porozumieńiu z Komeńdańtem  
Gło! wńym  Korpusu  Policji  Pań! stwowej  ustali oraz  zatwierdzi  
stańdaryzowańe   wzory  druko! w  policyjńych  dla  poszczego! lńych  
komeńd  , komisariato! w , wydziało! w  oraz  posteruńko! w.

5.  Druki dzielą  się  ńa  druki  oraz formularze przezńaczońe   do wewńętrzńego  
oraz zewńętrzńego stosowańia.
6.  Drukiem przezńaczońym  do   wewńętrzńego   stosowańia  jest   kaz,dy  formularz 
protokolarńy dotyczący  wykońywańych zadań!  oraz  czyńńos!ci   policjańto! w,  
fuńkcjońariuszy a takz,e  czyńńos!ci  admińistracyjńych wydziało! w oraz  referato! w. 
7.Drukiem zewńętrzńym jest  kaz,de  pismo    urzędowe  wychodzące  oraz   
przychodzące  do i z kańcelarii   jak tez,    z  wydziało! w  . Kaz,dy druk   oraz  formularz 
ńiezalez,ńie  do przezńaczeńia powińień zawierac!  opro! cz    zńaku  rozpozńawczego  
Korpusu  Policji  Pań! stwowej: 
1)   herb   Pań! stwa    
2) herb  miasta,  powiatu  , gmińy   ńa obszarze   włas!ciwos!ci  orgańu  lub jedńostki 
KPP
3)  dańe  adresowe  orgańu  lub jedńostki KPP
4)miejsce  ńa pieczęc!  orgańu / jedńostki  KPP  oraz  pieczęc!   oficera  lub  
fuńkcjońariusza  KPP 
5)   ńazwę wydziału /   referatu  słuz,bowego

Art. 9.
1. Komeńdańt Gło! wńy   Korpusu  Policji  Pań! stwowej   jest przełoz,ońym 

wszystkich    oficero! w   Policji  Pań! stwowej zwańych   w skro! cie 'policjańtami'  
oraz  ińńych  fuńkcjońariuszy.  Fuńkcjońariuszem  Korpusu  Policji  
Pań! stwowej  jest takz,e  kaz,da  osoba  ńie  będąca   policjańtem    zatrudńiońa   
ńa   słuz,bowym stańowisku admińistracyjńym w komeńdach i komisariatach 
Policji kto! ra  wykońuje  pracę  lub okres! lońe  czyńńos!ci  związańe z  
działalńos!cią  Korpusu  Policji Pań! stwowej .

      2.   Do  kompeteńcji   Komeńdańta Gło! wńego Korpusu  Policji  Pań! stwowej  ńalez,ą 
w  szczego! lńos!ci :wykońywańie czyńńos!ci oraz  zadań!   z zakresu 
orgańizacji,admińistracji, zaopatrzeńia, uzbrojeńia, wyszkoleńia, ńadzoru ńad 
wykońywańiem czyńńos!ci słuz,bowych przez wszystkich fuńkcjońariuszy policji 
pań! stwowej, wydawańie przepiso! w, rozkazo! w, regulamińo! w słuz,bowych   oraz   
składańie  sprawozdań!  z  działalńos!ci  Korpusu Policji  Pań! stwowej .
      3. Komeńdańta Gło! wńego Policji powołuje i odwołuje Prezydeńt  Rzeczypospolitej
ńa  wńiosek Mińistra  Spraw  Wewńętrzńych
      4. Zastępco! w Komeńdańta Gło! wńego  Korpusu  Policji  Pań! stwowej  powołuje i 
odwołuje  Mińister   Spraw  Wewńętrzńych ńa wńiosek Komeńdańta Gło! wńego  
Korpusu Policji Pań! stwowej. 



5. W razie zwolńieńia stańowiska Komeńdańta Gło! wńego Policji obowiązki 
Komeńdańta Gło! wńego  przejmuje  I  Zastępca  Komeńdańta.

6. Prezydeńt  Rzeczypospolitej   powołuje   Gło! wńego Ińspektora  Korpusu  
Policji  Pań! stwowej    przy  Mińisterstwie   Spraw  Wewńętrzńych do 
sprawowańia  fuńkcji ńadzoru i  końtroli  Gło! wńego Korpusu  Policji  
Pań! stwowej. Zakres  kompeteńcji i uprawńień!  Gło! wńego Ińspektora  Korpusu  
Policji  Pań! stwowej    okres! la  rozporządzeńie   Mińistra   Spraw  
Wewńętrzńych

7. Gło! wńy Ińspektor  Korpusu  Policji  Pań! stwowej  działający  przy   przy 
Mińisterstwie   Spraw  Wewńętrzńych odpowiada   zaro! wńo przed  Mińistrem 
Sprawiedliwos!ci jak tez,   przed  Rządem  oraz  Sejmem  RP. 

Art. 10.
  Komeńdańt Stołeczńy Policji wykońuje zadańia i kompeteńcje odpowiadające 
zadańiom i kompeteńcjom Komeńdańta Wojewo! dzkiego Policji  ńa obszarze  Miasta  
Stołeczńego Warszawy. 
Art. 11.

1. Komeńdańto! w Okręgowych,Komeńdańta  Stołeczńego  Korpusu  Policji  
Pań! stwowej , Komeńdańto! w    Powiatowych   oraz   ich zastępco! w i  komisarzy 
powołuje i odwołuje Komeńdańt Gło! wńy Policji   a  zatwierdza Mińister  Spraw
Wewńętrzńych

2. Na stańowiska  słuz,bowe  Wydziało! w kto! re  okres! la   Art.3 .2.3.   oraz   
Policyjńej Straz,y Miejskiej powołują Komeńdańci Komeńd  Okręgowych oraz  
Powiatowych zas!   kańdydatury  zatwierdza  Komeńdańt   Gło! wńy  Policji.

3. Komeńdańt  Gło! wńy   Korpusu  Policji  Pań! stwowej    odpowiada  w  zakresie 
sprawowańia swojej fuńkcji  oraz  ńadzoru   ńad  działalńos!cią  Korpusu  Policji
Pań! stwowej   przed Mińistrem   Spraw  Wewńętrzńych

4. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych włas!ciwym rozporządzeńiem  okres! li  tryb  
składańia sprawozdań!   przez  Komeńdańta  Gło! wńego  Korpusu  Policji  
Pań! stwowej z  działalńos!ci oraz  sprawowańia  ńadzoru  ńad  Korpusem  
Policji  Pań! stwowej. 

Art. 12.
1. Komeńdańt  Okręgowy Policji oraz Komeńdańt Powiatowy  Policji są 

przełoz,ońymi oficero! w  oraz  ińńych  słuz,b Korpusu  Policji  Pań! stwowej  ńa 
tereńie swojego działańia.

2. Dla skońtrolowańia i pogłębieńia wojskowego wychowańia i wyszkoleńia 
policji wyzńacza Mińister Spraw Wojskowych ńa wńiosek Mińistra 
Sprawiedliwos!ci  komisje wojskowe, kto! re przeprowadzają doraz!ńe ińspekcje 
oraz przedstawiają swoje wńioski.

3. Mińister Spraw Wojskowych ńa wńiosek Mińistra  Spraw  Wewńętrzńych 
odkomeńderowuje do policji  oficero! w   do  słuz,by  stałej  i  końtraktowej.

Art. 13.
1. Komeńdańt Gło! wńy Policji okres! la:

1) szczego! łowe zasady orgańizacji i zakres działańia komeńd, komisariato! w i ińńych 
jedńostek orgańizacyjńych Policji,



2) metody i formy wykońywańia zadań!  przez poszczego! lńe słuz,by policyjńe
3) programy   doskońaleńia zawodowego  policjańto! w,
4) zakres oraz szczego! łowe waruńki, tryb przeprowadzańia oraz zasady oceńiańia 
testu sprawńos!ci fizyczńej   oraz   ińtelektualńej policjańto! w 
5) szczego! łowe zasady szkoleńia zwierząt wykorzystywańych do realizacji zadań!
Policji, a takz,e ńormy ich wyz,ywieńia,
6) szczego! łowe waruńki bezpieczeń! stwa i higieńy słuz,by 
7) regulamińy   słuz,by zawodowej policjańto! w 
2. Komeńdańt Gło! wńy  oraz  Komeńdańt   Okręgowy  Korpusu  Policji  Pań! stwowej   
ńie mogą tworzyc! i likwidowac! os!rodko! w szkoleńia policji  ańi  jedńostek 
tereńowych   Korpusu  Policji  Pań! stwowej bez  porozumieńia z  Mińistrem  
Spraw  Wewńętrzńych

Art. 14.
Komeńdańt   Okręgowy  Policji w porozumieńiu z Komeńdańtem Gło! wńym Policji
tworzy, w razie potrzeby, komisariat kolejowy, wodńy, lotńiczy lub ińńy komisariat 
specjalistyczńy. Komeńdańci komisariato! w specjalistyczńych podlegają włas!ciwemu 
terytorialńie komeńdańtowi   okręgowemu Policji.

Art. 15.
1. Komeńdańt powiatowy  Policji moz,e tworzyc! posteruńki Policji ńa zasadach 
okres! lońych przez Komeńdańta Gło! wńego Korpusu Policji  Pań! stwowej. 
2. Do zadań!  posteruńku Policji ńalez,y w szczego! lńos!ci:

1) przyjmowańie  zgłoszeń!   oraz zawiadomień!   o przestępstwie
2) wykońywańie czyńńos!ci   ustawowych związańych z zawiadomieńiem  o  

przestępstwie
3) patrolowańie 
4) wykońywańie zadań!  zlecońych  przez  władze  miejscowe
5) udzielańie  pomocy  pokrzywdzońym  oraz  ofiarom  przestępstw

Art. 16.
1. Komeńdańci Powiatowi   Korpusu Policji  Pań! stwowej   składają roczńe 
sprawozdańia ze swojej działalńos!ci, a takz,e ińformacje o stańie porządku i 
bezpieczeń! stwa publiczńego Komeńdańtom Wojewo! dzkim zas!   Komeńdańt 
Wojewo! dzki  Komeńdańtowi   Gło! wńemu.
Art. 17.
1. Mińister Sprawiedliwos!ci   ustala  wraz  z Komeńdańtem  Gło! wńym  oraz  
Geńeralńym Ińspektorem  :
1) uzbrojeńie Policji,
2) umuńdurowańie, dystyńkcje i zńaki ideńtyfikacyjńe policjańto! w 
3) zasady i sposo! b ńoszeńia umuńdurowańia oraz ordero! w, odzńaczeń! , medali i 
odzńak,
4) ńormy umuńdurowańia,
5) wzo! r i tryb ńadawańia sztańdaru jedńostkom orgańizacyjńym Policji,
6) wzo! r odzńak policyjńych oraz szczego! łowe zasady i tryb ich ńadawańia 
policjańtom.
2.Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  okres! la zasady ńaliczeń!  etatowych w Policji w 



porozumieńiu z  Mińistrem  Fińańso! w oraz  Mińistrem Spraw  Wewńętrzńych .  
2 .1)  Dyspońeńtem budz,etu  Korpusu Policji Pań! stwowej   a  takz,e  płac  i 
wyńagrodzeń!  jest  Mińisterstwo  Spraw  Wewńętrzńych .
Art. 18.
1. Koszty związańe z fuńkcjońowańiem   Korpusu Policji Pań! stwowej    oraz    koszty  
etato! w są pokrywańe z budz,etu pań! stwa.
2. Jedńostki badawczo-rozwojowe oraz  ińńe  os!rodki  szkoleńiowe   przezńaczońe   
dla Korpusu  Policji   Pań! stwowej  fińańsowańe z budz,etu pań! stwa otrzymują dotacje
celowe i podmiotowe ńa fińańsowańie działalńos!ci  biez,ącej związańej z 
wykońywańiem ustawowych zadań!  Policji okres! lońych   przez  Ustawę   do  kto! rych  
ńalez,ą  takz,e : 

3.  utrzymańie, prowadzeńie i rozwo! j  baz dańych  oraz  zadań!   Korpusu Policji 
Pań! stwowej kto! re  okres! la  rozporządzeńie  Mińistra  Spraw  Wewńętrzńych w
porozumieńiu z  Komeńdańtem  Gło! wńym    Korpusu Policji  Pań! stwowej oraz  
Gło! wńym  Ińspektorem KPP. 

Rozdział 3
Zakres uprawnień  Korpusu  Policji  Państwowej. 
Art. 19.
1. W grańicach swych zadań!    Korpus Policji  Pań! stwowej  w celu rozpozńawańia, 
zapobiegańia i wykrywańia przestępstw i wykroczeń!  wykońuje czyńńos!ci: s! ledcze, 
dochodzeńiowe  ,   operacyjńo-rozpozńawcze    jak tez,   admińistracyjńo-porządkowe.
2. Policja wykońuje ro! wńiez,  czyńńos!ci ńa poleceńie sądu, prokuratora, orgańo! w 
admińistracji pań! stwowej i samorządu terytorialńego w zakresie, w jakim obowiązek
teń został okres! lońy w przepisach KPK.
3. Policjańci w toku wykońywańia czyńńos!ci słuz,bowych mają obowiązek 
respektowańia godńos!ci ludzkiej oraz przestrzegańia i ochrońy praw człowieka.
4. Policja w celu realizacji ustawowych zadań!  moz,e korzystac! z dańych o osobie, w
tym ro! wńiez,  w formie zapisu elektrońiczńego, uzyskańych przez ińńe orgańy,
słuz,by i iństytucje pań! stwowe w wyńiku wykońywańia czyńńos!ci   s! ledczych  oraz 
operacyjńo- rozpozńawczych oraz przetwarzac! je    bez wiedzy i zgody osoby, kto! rej 
dańe te dotyczą  wyłączńie w  związku z  prowadzońym  postępowańiem.
5. Admińistrator dańych, o kto! rych mowa w ust. 4, jest obowiązańy udostępńic!  
okres! lońe dańe osobowe  upowaz,ńiońemu  policjańtowi.
5.1. Policja w zakresie końieczńym do wykońywańia jej ustawowych zadań! , korzysta 
z ińformacji krymińalńej zgromadzońej w Krajowym Ceńtrum Ińformacji 
Krymińalńych.
2. Policjańci wykońując czyńńos!ci ustawowe  mają prawo:
3) legitymowańia oso! b w celu ustaleńia ich toz,samos!ci,
4) zatrzymywańia oso! b w trybie i przypadkach okres! lońych w przepisach Kodeksu
Postępowańia Karńego 
5) zatrzymywańia oso! b pozbawiońych wolńos!ci, kto! re ńa podstawie zezwoleńia 
włas!ciwego orgańu opus!ciły areszt s! ledczy albo zakład karńy i w wyzńaczońym  
termińie ńie powro! ciły do ńiego,
6) pobierańia od oso! b wymazu ze s! luzo! wki policzko! w:
a) w trybie i przypadkach okres! lońych w przepisach Kodeksu Postępowańia 
Karńego,



b) w celu ideńtyfikacji oso! b o ńieustalońej toz,samos!ci oraz oso! b usiłujących ukryc! 
swoją toz,samos!c!, jez,eli ustaleńie toz,samos!ci w ińńy sposo! b ńie jest moz, liwe,
c) pobierańia materiału biologiczńego ze zwłok ludzkich o ńieustalońej toz,samos!ci,
8) przeszukiwańia oso! b i pomieszczeń!  w trybie i przypadkach okres! lońych w
przepisach Kodeksu postępowańia karńego 
9) dokońywańia końtroli osobistej, a takz,e przeglądańia zawartos!ci bagaz,y i 
sprawdzańia ładuńku w portach i ńa dworcach oraz w s!rodkach trańsportu 
lądowego, powietrzńego i wodńego, w razie istńieńia uzasadńiońego podejrzeńia 
popełńieńia czyńu zabrońiońego pod groz!bą kary,

10)  obserwowańia i rejestrowańia przy uz,yciu s!rodko! w techńiczńych obrazu
zdarzeń!  w miejscach publiczńych 
11) zwracańia się o ńiezbędńą pomoc do  orgańo! w, urzędo! w  jak ro! wńiez,  zwracańia 
się w ńagłych wypadkach do kaz,dej osoby o udzieleńie doraz!ńej pomocy, w ramach  
wykońywańych zadań! ;  osoba  do  kto! rej  policjańt  zwro! ci  się  o  doraz!ńą  pomoc  ńie
ma obowiązku  jej udzielac!  zwłaszcza  pod presją  lub ińńą  formą  przymusu;

13.Mińister Sprawiedliwos!ci okres! li wraz z  Komeńdańtem  Gło! wńym  w drodze 
rozporządzeńia, waruńki, jakim powińńy odpowiadac! pomieszczeńia w 
jedńostkach orgańizacyjńych Policji przezńaczońe dla oso! b zatrzymańych lub 
doprowadzońych w celu wytrzez!wieńia  oraz  udzieleńia  pierwszej pomocy   
jak tez,   regulamiń pobytu oso! b w tych pomieszczeńiach, uwzględńiając ich 
lokalizację i wyposaz,eńie, ńiezbędńe częs!ci składowe oraz waruńki techńiczńe
pomieszczeń!  i ich wyposaz,eńia.

Art. 20.
Fuńkcjońariusz Policji ma prawo zatrzymańia sprawco! w przemocy w rodzińie 
stwarzających bezpos!redńie zagroz,eńie dla z,ycia lub zdrowia ludzkiego   
ńatychmiast ńa   podstawie  zgłoszeńia  wraz z  udzieleńiem  pomocy  ofiarom  
przemocy.
Art. 21.
1. W razie  uporczywego  ńiepodporządkowańia się wydańym ńa podstawie prawa 
poleceńiom orgańo! w Policji lub jej fuńkcjońariuszy, policjańci mogą stosowac! 
ńastępujące s!rodki przymusu bezpos!redńiego  wobec  sprawco! w  oraz  podejrzańych
przez  policjańto! w  oraz jedńostki specjalńego przezńaczeńia :
1) fizyczńe, techńiczńe i chemiczńe s!rodki słuz,ące do obezwładńiańia bądz!  
końwojowańia oso! b oraz do zatrzymywańia pojazdo! w,
2) pałki słuz,bowe i kajdańki 
3) wodńe s!rodki obezwładńiające,
4) psy i końie słuz,bowe,

5) pociski ńiepeńetracyjńe, miotańe z brońi palńej
6) pociski  peńetracyjńe w  razie  zagroz,eńia  z,ycia  policjańta  lub  zmuszeńia  

sprawcy  lub podejrzańego  do zatrzymańia  się , jes! li  ińńe  s!rodki  przymusu  
okaz,ą  się  ńiewystarczające 

2. Policjańci mogą stosowac! jedyńie s!rodki przymusu bezpos!redńiego odpowiadające
potrzebom wyńikającym z istńiejącej sytuacji i ńiezbędńe do osiągńięcia  
podporządkowańia się wydańym poleceńiom.
3. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  okres! li w drodze  rozporządzeńia rodzaj akcji  
oraz  sposo! b  wykońywańia  zadań!   przez  jedńostki  specjalńego  przezńaczeńia w  



akcjach  i czyńńos!ciach   policji, wraz z   wyposaz,eńiem, uzbrojeńiem  i wyszkoleńiem
jedńostek   specjalńego  przezńaczeńia.

Art. 22.
1. Jez,eli s!rodki przymusu bezpos!redńiego  okazały się ńiewystarczające lub ich 
uz,ycie, ze względu ńa okoliczńos!ci dańego zdarzeńia, ńie jest moz, liwe, policjańt ma 
prawo uz,ycia brońi palńej :
1) w celu odparcia bezpos!redńiego i bezprawńego zamachu ńa z,ycie, zdrowie lub 
wolńos!c! policjańta lub ińńej osoby oraz w celu przeciwdziałańia czyńńos!ciom 
zmierzającym bezpos!redńio do takiego zamachu,
2) przeciwko osobie ńie podporządkowującej się wezwańiu do ńatychmiastowego 
porzuceńia brońi lub ińńego ńiebezpieczńego ńarzędzia, kto! rego uz,ycie zagrozic! 
moz,e z,yciu, zdrowiu lub wolńos!ci policjańta albo ińńej osoby,

3) przeciwko osobie, kto! ra usiłuje bezprawńie, przemocą odebrac! broń!  palńą 
policjańtowi lub ińńej osobie uprawńiońej do posiadańia brońi palńej,

  4) w celu odparcia zamachu ńa mieńie  pań! stwowe 
5) w bezpos!redńim pos!cigu za osobą,wobec kto! rej istńieje uzasadńiońe podejrzeńie 
popełńieńia zabo! jstwa, zamachu terrorystyczńego, uprowadzeńia osoby w celu 
wymuszeńia okupu lub okres! lońego zachowańia, rozboju z  uz,yciem  brońi  palńej,
umys!lńego cięz,kiego uszkodzeńia ciała, zgwałceńia, podpaleńia lub umys!lńego 
sprowadzeńia w ińńy sposo! b ńiebezpieczeń! stwa powszechńego  dla z,ycia albo 
zdrowia,  zwłaszcza, jes! li  sprawca  lub podejrzańy schrońiła się ońa w miejscu 
trudńo dostępńym i grozi  uz,yciem  brońi lub  zabiciem  ińńych  oso! b;
6)w celu ujęcia lub udaremńieńia ucieczki osoby zatrzymańej, tymczasowo 
aresztowańej lub odbywającej karę pozbawieńia wolńos!ci, jes! li  stańowi  zagroz,eńie 
dla  otoczeńia.

Art. 23.
1. Przy wykońywańiu czyńńos!ci   s! ledczych , dochodzeńiowych  oraz  

operacyjńo-rozpozńawczych, podejmowańych przez Policję w celu wykrycia  
oraz ustaleńia sprawco! w   powaz,ńych  przestępstw jak tez,    poszukiwańia  
dowodo! w  policja    przeprowadza  operacyjńy wywiad  s! ledczy, kto! ry  moz,e  
polegac!  ńa zarządzeńiu  rozpozńańia   tereńu, oso! b, powiązań!    osobistych  i 
zawodowych,  ustaleńiu  s!wiadko! w,  rodzaju  poszukiwańych  dowodo! w  oraz  
metod  ich  poszukiwańia  i  ustalańia   jak  tez,   ińńych   czyńńos!ci  stosowńie  
do zakresu  s! ledztwa  oraz dochodzeńia  oraz  zgodńie z  przepisami  KPK.

2.  Zarządzeńie operacyjńego wywiadu  powińńo zawierac! w szczego! lńos!ci:
1). cel, czas i rodzaj akcji
2) ńumer/ sygńatura  sprawy i jej kryptońim 
3) opis przestępstwa lub domńiemańie  popełńieńia  przestępstwa
4) okoliczńos!ci 

5) dańe osobowe sprawcy  lub  podejrzańego 
6) dowody ,  ich rodzaj ,  s! lady    ńa miejscu  przestępstwa  oraz  ińńe  ńarzędzia  i 

przedmioty związańe z  przestępstwem  
7) s!wiadkowie



8) ińńe  dańe  stosowńie  do   zakresu  s! ledztwa  lub dochodzeńia
9) dańe  jedńostki  policji , wydziału oraz  dańe  policjańta

Art. 24.
1.Policja moz,e pobierac!, uzyskiwac!, gromadzic!, przetwarzac! i wykorzystywac! w celu 
realizacji zadań!  ustawowych ińformacje, w tym dańe osobowe, o osobach 
podejrzańych o popełńieńie przestępstw s!cigańych z oskarz,eńia publiczńego, 
ńieletńich dopuszczających się czyńo! w zabrońiońych przez ustawę jako 
przestępstwa s!cigańe z oskarz,eńia publiczńego, osobach o ńieustalońej toz,samos!ci 
lub usiłujących ukryc! swoją toz,samos!c! oraz o osobach poszukiwańych, takz,e  bez ich 
wiedzy i zgody  oraz  je  przetwarzac! w  operacyjńej  bazie  dańych.
2.  Ińformacje, o kto! rych mowa w ust.1 obejmują takz,e  stosowńie  do  okoliczńos!ci  
oraz  rodzaju  czyńńos!ci :
1)  dańe  dotyczące kodu geńetyczńego
2) odciski lińii papilarńych,
3) zdjęcia, szkice i opisy wizeruńku,
4) cechy i zńaki szczego! lńe, pseudońimy,
5) ińformacje o:
a) miejscu zamieszkańia lub pobytu,
b) wykształceńiu, zawodzie, miejscu i stańowisku pracy oraz sytuacji
materialńej i stańie majątku,
c) dokumeńtach i przedmiotach, kto! rymi się posługują,
d)  rodzińie   sprawcy ,  podejrzańego  oraz  s!wiadko! w, 
e) stańie  zdrowia    sprawcy ,  podejrzańego  oraz  s!wiadko! w, 

Art.25.1.  Policja   ińformacje  uzyskańe  drogą  wywiadu a  dotyczące   
korupcji  oso! b  pań! stwowych   jak  tez,     wszelkiej  działalńos!ci  fińańsowej 
podmioto! w  gospodarczych   godzącej w  bezpieczeń! stwo  fińańsowe pań! stwa  
przekazuje  CBA  wraz z przetwarzańymi   dańymi o  t tych podmiotach     
osobach  , a takz,e ińformacjami  stańowiącymi tajemńicę bańkową  jes! li  
2. Ińformacje i dańe, o kto! rych mowa w ust. 3, oraz ińformacje związańe z 
przekazywańiem tych ińformacji i dańych podlegają ochrońie przewidziańej w
przepisach  o ochrońie ińformacji ńiejawńych i mogą byc! udostępńiańe jedyńie
uprawńiońym   fuńkcjońariuszom.
3.  Akta zawierające te ińformacje i dańe udostępńia się  sądom i 
prokuratorom  jez,eli ńastępuje to w celu s!cigańia karńego  ńa  pisemńy 
wńiosek  tych orgańo! w. 

4. Ińformacje i dańe, o kto! rych mowa w Art. 25  udostępńia się ńa podstawie 
postańowieńia wydańego przez Komeńdańta Gło! wńego Policji albo Komeńdańta 
Wojewo! dzkiego  oraz  Powiatowego Policji  .
5. Postańowieńie  o kto! rym mowa w ust. 5, powińńo zawierac!:
1) ńumer sprawy i jej kryptońim, jez,eli został ustalońy,
2) opis   wyńiko! w  s! ledztwa  lub przestępstwa z   eweńtualńym podańiem  jego 
kwalifikacji prawńej lub  bez  kwalifikacji 
3) okoliczńos!ci uzasadńiające potrzebę udostępńieńia ińformacji i dańych,
4) wskazańie podmiotu, kto! rego ińformacje i dańe dotyczą,
6)rodzaj i zakres ińformacji   ńiejawńych  i chrońiońych 



7).Orgań Policji pisemńie ińformuje   CBA  o  podmiocie, kto! rego ińformacje i dańe 
dotyczą, oraz o osobie policjańta upowaz,ńiońego do ich przekazańia.
Art.26.  Policja w celu zapobiez,eńia lub wykrycia przestępstw oraz ideńtyfikacji oso! b
moz,e uzyskiwac!, gromadzic! i przetwarzac! ińformacje, w tym ro! wńiez,  dańe osobowe 
ze zbioro! w prowadzońych ńa podstawie odrębńych przepiso! w przez orgańy władzy 
publiczńej, a w szczego! lńos!ci z Krajowego Rejestru Karńego oraz Powszechńego 
Elektrońiczńego Systemu Ewideńcji Ludńos!ci. Admińistratorzy dańych 
gromadzońych w tych rejestrach są obowiązańi do ńieodpłatńego ich  udostępńiańia.
Art.27. 1.   Orgańy władzy publiczńej prowadzące rejestry, o kto! rych mowa w ust. 15,
mogą, w drodze decyzji, wyrazic! zgodę ńa udostępńiańie za pomocą urządzeń!  
telekomuńikacyjńych ińformacji zgromadzońych w rejestrach jedńostkom 
orgańizacyjńym Policji, bez końieczńos!ci składańia pisemńych wńiosko! w, jez,eli 
jedńostki  te :
1) posiadają urządzeńia umoz, liwiające odńotowańie w systemie kto, kiedy, w jakim 
celu oraz jakie dańe uzyskał,
2) posiadają zabezpieczeńia techńiczńe i orgańizacyjńe uńiemoz, liwiające 
wykorzystańie dańych ńiezgodńie z celem ich uzyskańia,
3) jest to uzasadńiońe specyfiką lub zakresem wykońywańia zadań!  albo prowadzońej
działalńos!ci.
2. Dańe osobowe zebrańe w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez 
okres, w kto! rym są ońe ńiezbędńe dla realizacji ustawowych zadań!  wykońywańych 
przez Policję. Orgańy Policji dokońują weryfikacji tych dańych ńie rzadziej ńiz,  co 10 
lat od dńia uzyskańia ińformacji, usuwając dańe zbędńe.
3.  Dańe osobowe ujawńiające pochodzeńie rasowe lub etńiczńe,  przyńalez,ńos!c! 
wyzńańiową, partyjńą lub związkową oraz dańe o stańie zdrowia, ńałogach lub z,yciu 
prywatńym oso! b podejrzańych o popełńieńie przestępstw s!cigańych z oskarz,eńia 
publiczńego lub  prywatńego  kto! re ńie zostały   skazańe  za przestępstwa  mające  
związek z tymi dańymi  podlegają  zńiszczeńiu  po umorzeńiu  postępowańia  przez  
prokuraturę  lub sąd i   ńie  są  przechowywańe w bazie  dańych Policji  o  
ińformacjach ńiejawńych. W  ińńym przypadku dańe  te są   przechowywańe   we  
włas!ciwej  operacyjńej   bazie dańych.
4.  Mińister   Sprawiedliwos!ci okres! li w   porozumieńiu z  Komeńdańtem Gło! wńym 
Policji w drodze rozporządzeńia rodzaje słuz,b policyjńych uprawńiońych do   
ńiszczeńia  oraz   przechowywańia  jak  tez,  korzystańia z tych zbioro! w, wzory 
dokumeńto! w obowiązujących przy przetwarzańiu dańych uwzględńiając potrzebę 
ochrońy dańych przed ńieuprawńiońym dostępem.
Art. 28.
 W związku z wykońywańiem zadań!  wymieńiońych w art. 1 ust. 2 Policja zapewńia
ochrońę form i metod realizacji zadań! , ińformacji oraz własńych obiekto! w i dańych  
ideńtyfikujących policjańto! w.
Art.29. 1. Przy wykońywańiu  specjalńych   czyńńos!ci   s! ledczych  ,dochodzeńiowych 
oraz operacyjńo-rozpozńawczych ozńaczońych    specjalńym  kryptońimem policjańci
mogą posługiwac! się   dokumeńtami wewńętrzńymi kto! re uńiemoz, liwiają ustaleńie 
dańych ideńtyfikujących policjańta   ze  względu  ńa jego  bezpieczeń! stwo oraz 
s!rodko! w, kto! rymi posługuje się przy wykońywańiu zadań!  słuz,bowych.
2.  Mińister Sprawiedliwos!ci okres! li   i zatwierdzi w  porozumieńiu z  Komeńdańtem  
Gło! wńym  w drodze rozporządzeńia, szczego! łowe zasady i tryb wydawańia  



kryptońimo! w  oraz  dokumeńto! w  o  kto! rych mowa w  ust. 2.  posługiwańia się ńimi  
a takz,e   ich przechowywańia   uwzględńiając rodzaje dokumeńto! w i cel, w jakim są 
wydawańe,  posługiwańia się i przechowywańia dokumeńto! w, czas, ńa jaki 
wydawańe są dokumeńty, czyńńos!ci zapewńiające ochrońę dokumeńto! w oraz ich 
sposo! b ich ewideńcji.

Art. 30.
1. W celu wykrywańia przestępstw Policja moz,e miec! udostępńiańe
dańe telekomuńikacyjńe  oraz moz,e je przetwarzac!.
2. Podmiot prowadzący działalńos!c! telekomuńikacyjńą udostępńia ńieodpłatńie
dańe telekomuńikacyjńe:

1) policjańtowi   uprawńiońemu  przez   Komeńdańta Gło! wńego Korpusu  Policji  
Pań! stwowej  ,  Komeńdańta Wojewo! dzkiego   oraz  Komeńdańta  Powiatowego 
ńa  obszarze  włas!ciwos!ci  Komeńdy. 

2)  udostępńiańie dańych telekomuńikacyjńych odbywa się bez udziału 
pracowńiko! w podmiotu prowadzącego działalńos!c! telekomuńikacyjńą lub 
przy ńiezbędńym ich udziale, jez,eli moz, liwos!c! taka jest przewidziańa w 
odrębńym  rozporządzeńiu   wykońawczym  Mińistra   Spraw  Wewńętrzńych

5. Udostępńieńie Policji dańych telekomuńikacyjńych moz,e ńastąpic! za 
pos!redńictwem sieci telekomuńikacyjńej jez,eli:
1) wykorzystywańe sieci telekomuńikacyjńe zapewńiają:
a) moz, liwos!c! ustaleńia osoby uzyskującej dańe, ich rodzaju oraz czasu, w kto! rym 
zostały uzyskańe,
b) zabezpieczeńie techńiczńe i orgańizacyjńe uńiemoz, liwiające osobie 
ńieuprawńiońej dostęp do dańych;
2) jest to uzasadńiońe specyfiką lub zakresem zadań!  wykońywańych przez jedńostki 
orgańizacyjńe Policji albo prowadzońych przez ńie czyńńos!ci.
6. Materiały uzyskańe w wyńiku czyńńos!ci   s! ledczych  lub dochodzeńiowych 
podjętych ńa podstawie ust. 2, kto! re zawierają ińformacje mające zńaczeńie dla 
postępowańia karńego, Policja przekazuje włas!ciwemu miejscowo i rzeczowo 
prokuratorowi  zgodńie z  KPK.

Art. 31.
1. Dańe dotyczące oso! b korzystających z usług pocztowych oraz dańe dotyczące
faktu i okoliczńos!ci s!wiadczeńia lub korzystańia z tych usług mogą byc! ujawńiońe 
Policji i przez ńią przetwarzańe wyłączńie w celu wykrywańia przestępstw oraz ich 
sprawco! w.
2. Podmioty uprawńiońe do s!wiadczeńia usług pocztowych, ńa podstawie ustawy  są 
obowiązańe do udostępńiańia dańych, okres! lońych w ust. 1, policjańtom  wskazańym
we wńiosku orgańu Policji.

Art.32.
1. Komeńda Gło! wńa  Korpusu  Policji  Pań! stwowej prowadzi bazę dańych zawierającą
ińformacje o wyńikach ańalizy kwasu dezoksyrybońukleińowego (DNA), zwańą dalej 
„bazą dańych DNA”, i jest jej admińistratorem takz,e dla  postępowań!   prowadzońych  
przez   Wywiad  i  Końtrwywiad  Wojskowy. 
2. W bazie dańych DNA gromadzi się i przetwarza:



1) ińformacje, o kto! rych mowa w ust. 1, w odńiesieńiu do:
a)  sprawco! w  gwałto! w  oraz  wykorzystywańia  seksualńego

  b) zwłok ludzkich o ńieustalońej toz,samos!ci,
 c)s! lado! w ńiezńańych sprawco! w przestępstw,
d)  zbrodńi  i ińńych  cięz,kich  przestępstw 

2) dańe dotyczące oso! b, o kto! rych mowa w  ust.2  obejmują   takz,e:
a) imiońa, ńazwiska lub pseudońimy,
b) imiońa i ńazwiska rodowe rodzico! w tych oso! b,
c) adres, datę i miejsce urodzeńia,
d) ozńaczeńie i cechy ideńtyfikacyjńe dokumeńtu toz,samos!ci,
e) adres zamieszkańia  lub  miejsce  pobytu
f) obywatelstwo ,ńarodowos!c! i  płec!.
3. Łączńie z bazą dańych DNA prowadzi się zbiory pro! bek pobrańych od osoby albo
ze zwłok ludzkich, w celu przeprowadzeńia ańalizy kwasu 
dezoksyrybońukleińowego (DNA), w postaci wymazo! w ze s! luzo! wki policzko! w, krwi, 
cebulek włoso! w lub wydzieliń, a w odńiesieńiu do zwłok ludzkich materiał 
biologiczńy w postaci pro! bki z tkańek, zwańe dalej „pro! bkami biologiczńymi”.
4. Ińformacji zgromadzońych w bazie dańych DNA udziela się bezpłatńie orgańom 
prowadzącym postępowańie karńe oraz  ińńym orgańom prowadzącym czyńńos!ci 
ideńtyfikacyjńe  ńa  ich wńiosek .

5. Pro! bki biologiczńe i ińformacje dotyczące wyńiko! w ańalizy kwasu 
dezoksyrybońukleińowego (DNA) są przechowywańe w bazie dańych DNA przez 
okres 25 lat i wykorzystywańe w celu zwalczańia przestępstw oraz w celach 
ideńtyfikacji oso! b i zwłok.
6. Usuńięcia ińformacji z bazy dańych DNA oraz zńiszczeńia pro! bek biologiczńych 
dokońuje komisja powołańa przez Komeńdańta Gło! wńego Policji sporządzając z tych
czyńńos!ci protoko! ł, w stosuńku do oso! b:
1) kto! re zostały uńiewińńiońe lub wobec kto! rych umorzońo postępowańie karńe
– ńiezwłoczńie po uprawomocńieńiu się stosowńego orzeczeńia,

2) o kto! rych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. b) oraz zwłok ludzkich, kto! rych 
toz,samos!c! została ustalońa

3) kto! re  zmarły  

Art. 33.
Policja przy wykońywańiu swych zadań!  moz,e korzystac!  tylko z pomocy   s!wiadko! w 
zgodńie z KPK  a  takz,e z  pomocy ińńych  orgańo! w  jak CBA   oraz  Wywiad  i   
Końtrwywiad  Wojskowy. 

Rozdział 3
Bandera i znaki rozpoznawcze
Art. 34.
Jedńostki pływające Policji podńoszą jako bańderę flagę pań! stwową z   herbem 
Rzeczypospolitej Polskiej, okres! lońą w odrębńych przepisach.
Art. 35.
 W czasie wykońywańia zadań!  okres! lońych w ustawie jedńostki pływające Policji
podńoszą, ńiezalez,ńie od bańdery, flagę  Korpusu Policji Pań! stwowej. 



Art.  36.  Mińister Spraw  Wewńętrzńych okres! li w porozumieńiu z  Komeńdańtem  
Gło! wńym  Korpusu  Policji Pań! stwowej  w drodze rozporządzeńia, wzo! r flagi Policji, 
okoliczńos!ci i waruńki jej podńoszeńia oraz sposo! b ozńakowańia jedńostek 
pływających i statko! w powietrzńych, a takz,e zńaki rozpozńawcze uz,ywańe ńa ńich 
przez Policję w ńocy, uwzględńiając sposo! b umieszczeńia bańdery i flagi ńa 
jedńostkach pływających, ze wskazańiem, kto! re z ńich podńoszą flagę Policji, oraz 
ozńakowańia statko! w powietrzńych Policji, z ustaleńiem, kto! re z ńich ozńakowuje się
symbolem Policji.

Rozdział 4
Służba w Policji
Art. 37.

1. Słuz,bę w Policji moz,e pełńic! obywatel polski   ńarodowos!ci  polskiej o 
ńieposzlakowańej opińii, ńie karańy,  korzystający z pełńi praw publiczńych, 
posiadający   wyz,sze  wykształceńie , biegłą  zńajomos!c!  przepiso! w  prawa  
oraz  wysoką   sprawńos!cią   fizyczńą i psychiczńą do słuz,by w formacjach 
uzbrojońych, podległych szczego! lńej dyscyplińie słuz,bowej, z  odpowiedńim  
wykształceńiem  wojskowym, prawńiczym  lub ińńym   wyz,szym oraz  po  
odbyciu  włas!ciwych  szkoleń!   zawodowych.

2. Fuńkcjońariuszem  Korpusu  Policji  Pań! stwowej  ńie moz,e  byc!  osoba kto! ra w  
przeszłos!ci popełńiła  przestępstwo  lub wykroczeńie    jako  fuńkcjońariusz  Policji    
oraz    fuńkcjońariusz orgańu   komuńistyczńych  słuz,b  bezpieczeń! stwa.
3. Kaz,dy   fuńkcjońariusz    kto! ry  pracował w  Policji  Pań! stwowej     ńa  podstawie  
poprzedńiej  ustawy ma  obowiązek  przedstawic! oraz przedłoz,yc! wraz z  z,yciorysem
i ińńymi dokumeńtami   rejestr  lub wykaz  prowadzońych  spraw  z wyńikami  
zatwierdzońy przez  zwierzchńika   a  takz,e  wykaz   przeprowadzońych  końtroli 
słuz,bowych  ńad tymi  sprawami  oraz  wykaz odbytych szkoleń!   zawodowych. .
 4. Obowiązek posiadańia  wyz,szego  wykształceńia   moz,e  ńie dotyczyc!  
muńdurowych słuz,b   końwojowych .

5. Słuz,bę w  Policji  Końńej  mogą  pełńic!  oficerowie  jedńostek  
kawaleryjskich  Polskich Sił  Zbrojńych    ńa  zasadzie  słuz,by  końtraktowej     
lub    ńa podstawie  odrębńych  przepiso! w  o czasowym oddelegowańiu  do  
takiej  słuz,by  za  zgodą  przełoz,ońego  włas!ciwej jedńostki  wojskowej  ,  
ustalońych  oraz  zatwierdzońych przez Mińistra Spraw  Wewńętrzńych w  
porozumieńiu z  Komeńdańtem Gło! wńym  Korpusu  Policji  Pań! stwowej   oraz  
zwierzchńikiem  Polskich Sił  Zbrojńych. 

Art. 38.
1. Fuńkcjońariusz Ageńcji Bezpieczeń! stwa Wewńętrzńego, Słuz,by Wywiadu 

Wojskowego  lub Końtrwywiadu Wojskowego , moz,e byc! ńa własńą pros!bę 
przeńiesiońy  do słuz,by w    Korpusie  Policji Pań! stwowej  jez,eli :

2. odpowiada  waruńkom kto! re  okres! lają  przepisy  dla  ińńych  rodzajo! w  słuz,b 
muńdurowych  oraz  przepisom  Art.  37. 1-2-3 a  takz,e  kto! ry  przejdzie 
odpowiedńie  zawodowe  przeszkoleńie  w  os!rodku  szkoleńiowym  Korpusu 
Policji Pań! stwowej    lub w  Wyz,szej  Szkole  Policji .



3.Fuńkcjońariuszowi przeńoszońemu w trybie, o kto! rym mowa w ust. 1, ńie 
przysługuje odprawa ańi ińńe ńalez,ńos!ci przewidziańe dla fuńkcjońariuszy 
odchodzących ze słuz,by.

4. Fuńkcjońariusz  o kto! rym mowa w  art.  38  ma  obowiązek przedłoz,yc! wraz z  
z,yciorysem i ińńymi dokumeńtami   rejestr  lub wykaz  prowadzońych  spraw  z 
wyńikami  zatwierdzońy przez  zwierzchńika  gło! wńego a  takz,e  wykaz   
przeprowadzońych  końtroli słuz,bowych  ńad tymi  sprawami   a  takz,e odbyte 
szkoleńia zawodowe.
Art. 39.
1. Zdolńos!c! fizyczńą i psychiczńą do słuz,by w Korpusie Policji Pań! stwowej  ustalają  
specjalńe  komisje lekarskie podległe  Mińistrowi Zdrowia.

2. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  w  porozumieńiu z  Komeńdańtem  Gło! wńym 
Korpusu Policji  Pań! stwowej oraz  Mińistrem Zdrowia w drodze 
rozporządzeńia, okres! li zasady oceńy zdolńos!ci fizyczńej i psychiczńej do 
słuz,by, a takz,e tryb orzekańia o tej zdolńos!ci oraz włas!ciwos!c! i tryb 
postępowańia komisji lekarskich w tych sprawach.

Art. 39.
1. Stosuńek słuz,bowy policjańta   oraz  fuńkcjońariusza powstaje w drodze 
miańowańia   słuz,bowego ńa podstawie zatrudńieńia w Korpusie  Policji  
Pań! stwowej.
1a. Miańowańie, o kto! rym mowa w ust. 1, moz,e ńastąpic!:
1) ńa   okres! lońy okres słuz,by   zwańą  słuz,bą końtraktową  ńa podstawie  umowy -  
końtraktu słuz,bowego
2) ńa stały  okres  czasu  okres! lońy dla  słuz,b  muńdurowych.
1b. Miańowańie w słuz,bie końtraktowej moz,e ńastąpic! po zawarciu umowy, zwańej
dalej „końtraktem”, zawartej pomiędzy osobą  uprawńiońą   do  słuz,by w  Korpusie   
Policji  Pań! stwowe  kto! ra zgłosiła się do tej słuz,by  i spełńia  waruńki  okres! lońe  
ustawą.
1c. Końtrakt zawiera się ńa okres od 3 do 5 lat. Zawarcie końtraktu z tą samą osobą  
moz,e ńastąpic! ńajwyz,ej dwukrotńie.
2. Początek słuz,by liczy się od dńia okres! lońego w rozkazie o miańowańiu   policjańta
lub fuńkcjońariusza   Korpusu Policji  Pań! stwowej.
3. Miańowańie moz,e ńastąpic!  takz,e  po odbyciu zasadńiczej słuz,by wojskowej albo 
po przeńiesieńiu do rezerwy wraz z  zaliczeńiem  szkoleńia   zawodowego odbytym   
w  os!rodku  szkoleńiowym    Korpusu Policji  Pań! stwowej.
4  Osoba zatrudńiońa  ńa podstawie  końtraktu  moz,e  zostac! zatrudńiońa  ńa  stałe 
jes! li  spełńia  odpowiedńie waruńki   w  czasie trwańia  zawartego  końtraktu   oraz w
w  związku  ze  zmiańą    waruńko! w w  ńim  okres! lońych.
Art. 40.
1.  Dla policjańta w słuz,bie końtraktowej początkowe 12 miesięcy słuz,by w ramach
pierwszego końtraktu jest okresem pro! bńym  lub staz,em  zawodowym w  zalez,ńos!ci 
od rodzaju  przydziału  zgodńie z  przepisami  ustawy  o  odbywańiu  staz,u  
zawodowego.
2. Najpo! z!ńiej ńa jedeń miesiąc przed upływem okresu pro! bńego,  policjańt  oraz  jego
przełoz,ońy powiadamia o zamiarze rozwiązańia stosuńku słuz,bowego.



W takim przypadku z dńiem upływu okresu  pro! bńego policjańta zwalńia się ze 
słuz,by.
3. Najpo! z!ńiej ńa 6 miesięcy przed upływem okresu, ńa jaki został zawarty końtrakt,
policjańt lub   jego przełoz,ońy  mogą wystąpic! z wńioskiem o zawarcie kolejńego 
końtraktu. W przypadku zawarcia kolejńego  końtraktu policjańt pełńi ńadal słuz,bę 
końtraktową.
Art. 41.
1. Osobę uprawńiońą do słuz,by w Korpusie Policji  Pań! stwowej  miańuje się 
policjańtem w  stopńiu  dla  ńiego  przezńaczońym  lub aspirańtem  ńa okres od  po! ł  
do jedńego  roku.

2. Po upływie   okresu  pro! bńego lub  staz,u   jes! li   okres  pro! bńy lub  staz,   
zawodowy potwierdził  odpowiedńie  przygotowańie  oraz  ńieńagańńe 
wykońywańie obowiązko! w policjańt   oraz ińńy  fuńkcjońariusz zostaje 
miańowańy ńa stałe  ńa waruńkach  okres! lońych  ustawą.

3. W szczego! lńie uzasadńiońych przypadkach  zwłaszcza  jes! li   osoba 
uprawńiońa posiada  odpowiedńie lub  podobńe   dos!wiadczeńie  zawodowe 
przełoz,ońy,  z wyłączeńiem komeńdańta powiatowego Policji, moz,e zwolńic! go
od odbywańia staz,u zawodowego  oraz  okresu  pro! bńego.

4. Staz,  zawodowy  jest   formą nauki polegającą ńa zdobywańiu wiedzy w miejscu 
pracy. Staz,e mogą miec! formę płatńą lub bezpłatńą. Staz,ysta ma przydzielońego  
bezpos!redńiego zwierzchńika to jest  osobę, kto! ra uczy go  specyfiki  wykońywańia  
zawodu. Staz,  odbywa się bez ńawiązańia stosunku pracy pomiędzy staz,ystą a 
pracodawcą. Osoba będąca ńa staz,u ma podpisańą umowę ńa czas okres! lońy i jest 
ońa zazwyczaj podpisywańa ńa okres 1 roku. Jedńą z form staz,u zawodowego jest 
staz,  podyplomowy.

Art. 42.
1. W razie ogłoszeńia mobilizacji i w czasie wojńy Korpus Policji Pań! stwowej  moz,e 
byc! objęty militaryzacją.
2. Policjańci pozostający w stosuńku słuz,bowym w chwili ogłoszeńia mobilizacji lub 
wybuchu wojńy, stają się z mocy prawa policjańtami pełńiącymi słuz,bę w  czasie 
wojńy i pozostają w tej słuz,bie do czasu zwolńieńia.
Art. 43.
1. Do miańowańia policjańta   oraz   fuńkcjońariusza ńa stańowiska słuz,bowe, 
przeńoszeńia oraz zwalńiańia z tych stańowisk, włas!ciwi są przełoz,eńi  zgodńie z  
okręgiem.
2. Od decyzji, o kto! rych mowa w ust. 1, policjańtowi słuz,y odwołańie do wyz,szego  
przełoz,ońego.
3. Jez,eli decyzję, o kto! rej mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Komeńdańta Gło! wńego
Policji, od decyzji takiej słuz,y odwołańie do Mińistra  Sprawiedliwos!ci.
3. Tryb  odwoływańia   się  oraz  składańia  skarg  i  zaz,aleń!   okres! lają   włas!ciwe  
przepisy regulamińowe.
Art. 44.
1. Czas pełńieńia słuz,by policjańta  oraz fuńkcjońariusza jest okres! lońy wymiarem 
jego obowiązko! w, z uwzględńieńiem prawa do wypoczyńku.



2. Zadańia słuz,bowe policjańta  oraz   fuńkcjońariusza powińńy byc! ustalońe w 
sposo! b pozwalający ńa ich wykońańie w ramach tygodńia słuz,by, w 3-miesięczńym 
okresie rozliczeńiowym.

3. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  okres! li w  porozumieńiu z  Komeńdańtem  
Gło! wńym w drodze rozporządzeńia, rozkład czasu słuz,by, uwzględńiając 
tygodńiowy oraz dzieńńy wymiar czasu słuz,by, przypadki przedłuz,eńia czasu 
słuz,by pońad ustalońą ńormę, a takz,e wprowadzeńie dla policjańto! w 
zmiańowego rozkładu czasu słuz,by. Nadto rozporządzeńie wińńo okres! lic! 
sposo! b pełńieńia przez policjańto! w dyz,uro! w w porze ńocńej, ńiedziele i 
s!więta jak tez,  waruńki i tryb udzielańia policjańtom czasu wolńego od słuz,by 
lub przyzńawańia rekompeńsaty pieńięz,ńej, o kto! rej mowa w art. 13 ust. 4a 
pkt 1, a pońadto grupy policjańto! w zwolńiońych z pełńieńia słuz,by 

Art. 45.
1. Waruńkiem uzyskańia kwalifikacji zawodowych ńiezbędńych do miańowańia ńa
stańowisko słuz,bowe jest ukoń! czeńie przez policjańta:
1) szkoleńia zawodowego podstawowego,
2) szkoleńia zawodowego dla absolweńto! w szko! ł wyz,szych,
3)ukoń! czeńia Wyz,szej Szkoły Policji lub  ińńego os!rodka  szkoleńiowego 

4. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  okres! li  w drodze rozporządzeńia:
1) wymagańia w zakresie wykształceńia, kwalifikacji zawodowych i staz,u słuz,by, 
jakim powińńi odpowiadac! policjańci ńa stańowiskach Komeńdańto! w Policji i ińńych 
stańowiskach słuz,bowych, oraz waruńki miańowańia ńa wyz,sze stańowiska 
słuz,bowe, uwzględńiając zakres wykońywańych przez ńich zadań! ,
2) szczego! łowe waruńki odbywańia szkoleń!  zawodowych oraz doskońaleńia 
zawodowego w Policji, uwzględńiając rodzaje, formy, waruńki i tryb ich odbywańia, a 
takz,e orgańizację i sposo! b prowadzeńia szkoleń!  i doskońaleńia  zawodowego oraz 
ńadzo! r ńad ich realizacją.
Art. 46.
1. Policjańt podlega okresowemu opińiowańiu słuz,bowemu.
2. Policjańt zapozńaje się z opińią słuz,bową w ciągu 14 dńi od jej sporządzeńia; moz,e
oń w termińie 14 dńi od zapozńańia się z opińią wńies!c! odwołańie do Komeńdańta 
Gło! wńego  a w  razie ńegatywńej  opińii  Komeńdańta  Gło! wńego do Mińistra   Spraw 
Wewńętrzńych

3. Mińister   Spraw  Wewńętrzńych zatwierdzi  w drodze rozporządzeńia, wzo! r 
formularza opińii słuz,bowej, zasady i tryb opińiowańia fuńkcjońariuszy, 
kryteria brańe pod uwagę przy opińiowańiu,włas!ciwos!c! przełoz,ońych w 
zakresie wydawańia opińii, tryb zapozńawańia fuńkcjońariuszy z opińią 
słuz,bową oraz tryb  wńoszeńia i rozpatrywańia odwołań!  od opińii.

Art. 47.
1. Policjańt powińień byc! poddańy procedurze okres! lającej jego predyspozycje do 
słuz,by ńa okres! lońych stańowiskach lub w okres! lońych komo! rkach orgańizacyjńych, 
poprzez przeprowadzeńie testu sprawńos!ci fizyczńej,  testu sprawńos!ci  
ińtelektualńej ,    badańia  okres! lońych umiejętńos!ci   ńiezbędńych  do wykońywańia  
powierzońej  fuńkcji, badańia psychologiczńego , badańia psychofizjologiczńego  oraz
ińńych  badań!   jes! li są ońe  ńiezbędńe  do  okres! leńia  przydatńos!ci  policjańta w 
słuz,bie. 



2. Testy lub badańia są przeprowadzańe przez uprawńiońe  osoby do wykońywańia  
takich  badań!    pod  ńadzorem  orgańizacyjńym i merytoryczńym  Mińistra 
Sprawiedliwos!ci  lub oso! b  delegowańych  przez  Mińistra  Spraw  Wewńętrzńych 
oraz Gło! wńego  Ińspektora  Korpusu  Policji  Pań! stwowej.  

Art. 48.
1. Policjańta moz,ńa przeńies!c! ńa ńiz,sze stańowisko słuz,bowe w przypadkach:
1) orzeczeńia trwałej ńiezdolńos!ci do pełńieńia słuz,by ńa zajmowańym stańowisku
przez komisję lekarską, jez,eli ńie ma moz, liwos!ci miańowańia go ńa stańowisko 
ro! wńorzędńe,
2) ńieprzydatńos!ci ńa zajmowańym stańowisku, stwierdzońej w opińii słuz,bowej w 
okresie  pro! bńym  lub  podczas  staz,u
3) likwidacji zajmowańego stańowiska słuz,bowego lub z ińńych przyczyń 
uzasadńiońych potrzebami orgańizacyjńymi, gdy ńie ma moz, liwos!ci miańowańia go 
ńa ińńe ro! wńorzędńe stańowisko,
4) ńiewyraz,eńia zgody ńa miańowańie ńa stańowisko słuz,bowe w okresie 
pozostawańia w dyspozycji przełoz,ońego włas!ciwego w sprawach osobowych, gdy 
ńie ma moz, liwos!ci miańowańia go ńa ińńe ro! wńorzędńe stańowisko.
3. Policjańta moz,ńa przeńies!c! ńa ńiz,sze stańowisko słuz,bowe ro! wńiez,  ńa jego
pros!bę.
4. Policjańt, kto! ry ńie wyraził zgody ńa przeńiesieńie ńa ńiz,sze stańowisko z 
przyczyń okres! lońych w ust. 1, moz,e byc! zwolńiońy ze słuz,by.
Art. 49.

1. Policjańta zawiesza się tymczasowo   postańowieńiem  zwierzchńika w 
czyńńos!ciach słuz,bowych w razie wszczęcia przeciwko ńiemu postępowańia  
wyjas!ńiającego,  dyscyplińarńego   lub  karńego w sprawie o przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, umys!lńe   lub  ńieumys!lńe a  takz,e s!cigańe z 
oskarz,eńia publiczńego  lub  prywatńego – ńa czas trwańia   postępowańia  
wyjas!ńiającego , dyscyplińarńego  lub  karńego.

2. Zawieszeńie     tymczasowe w  czyńńos!ciach  słuz,bowych  ustaje z  chwilą  
ustańia przyczyńy zawieszeńia bez  potrącańia  ńalez,ńos!ci ze  s!wiadczeń!   
słuz,bowych  to jest wyńagrodzeńia jes! li  przeprowadzońe  postępowańie  
dyscyplińarńe  ńa  drodze  słuz,bowej  ńie dostarczyło podstaw  do zawieszeńia
stałego.

3. Zawieszeńie  stałe w  czyńńos!ciach słuz,bowych  ńastępuję   ńa skutek 
przyczyń    kto! re  uzasadńiają zawieszeńie  stałe   a  kto! rych  dostarczyło   
postępowańie wyjas!ńiające   lub  dyscyplińarńe jes! li w  toku  tego  
postępowańia  okoliczńos!ci  lub  dowody .

4. Wydaleńie  ze  słuz,by   moz,e  ńastąpi tylko  za  zgodą   Komeńdańta   Gło! wńego
Policji .

5. Zaz,aleńie  ńa  postańowieńie  Komeńdańta  Gło! wńego  Policji   o wydaleńiu 
policjańta ze  słuz,by  rozpatruje Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  ńa zasadach 
okres! lońych  przepisami    wewńętrzńymi  dla  Korpusu  Policji  Pań! stwowej. 



Art. 50.
Policjańt   Korpusu  Policji  Pań! stwowej ńiezalez,ńie  od zajmowańego  stańowiska  
lub sprawowańej  fuńkcji    pozostający w słuz,bie  czyńńej podlega okresowym    
badańiom  stańu  zdrowia przeprowadzańym  przez   uprawńiońą  komisję  lekarską. 
Tryb oraz  zasady    okresowych badań!   oraz   końtroli lekarskich okres! la  
rozporządzeńie  Mińistra   Spraw  Wewńętrzńych

Art. 51.
1. Policjańta wydala  się ze słuz,by w przypadkach:
1) orzeczeńia trwałej ńiezdolńos!ci do słuz,by przez komisję lekarską,
2) ńieprzydatńos!ci do słuz,by, stwierdzońej w opińii słuz,bowej w okresie słuz,by 
przygotowawczej,
3) wymierzeńia kary dyscyplińarńej wydaleńia ze słuz,by,
4) skazańia prawomocńym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, umys!lńe, s!cigańe z oskarz,eńia publiczńego,
4a) wymierzeńia przez sąd prawomocńym orzeczeńiem s!rodka karńego w postaci 
zakazu wykońywańia zawodu policjańta,
5) zrzeczeńia się obywatelstwa polskiego lub ńabycia obywatelstwa ińńego pań! stwa,
6) upływu okresu słuz,by okres! lońego w końtrakcie, jez,eli ńie ńastąpi zawarcie
kolejńego końtraktu lub miańowańie ńa stałe,
7) upływu okresu pro! bńego słuz,by końtraktowej, jez,eli policjańt lub przełoz,ońy 
skorzystał z uprawńieńia okres! lońego w art. 28a ust. 4.
2. Policjańta moz,ńa wydalic!  ze słuz,by w przypadkach:
1) ńiewywiązywańia się z obowiązko! w słuz,bowych w okresie odbywańia słuz,by
stałej lub słuz,by końtraktowej, stwierdzońego w 2 kolejńych opińiach,
między kto! rymi upłyńęło co ńajmńiej 6 miesięcy, 2) skazańia prawomocńym 
wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ińńe ńiz,  okres! lońe w 
ust. 1 pkt 4,
3) powołańia do ińńej słuz,by pań! stwowej, a takz,e objęcia fuńkcji z wyboru w
orgańach samorządu terytorialńego lub stowarzyszeńiach,
4) ńabycia prawa do emerytury 
5) gdy wymaga tego waz,ńy ińteres słuz,by,
6) likwidacji jedńostki Policji lub jej reorgańizacji połączońej ze zmńiejszeńiem 
obsady etatowej, jez,eli przeńiesieńie policjańta do ińńej jedńostki lub ńa ńiz,sze 
stańowisko słuz,bowe ńie jest moz, liwe,
7) upływu 12 miesięcy od dńia zaprzestańia słuz,by z powodu choroby,
8) popełńieńia czyńu o zńamiońach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego,
jez,eli popełńieńie czyńu jest oczywiste i uńiemoz, liwia jego pozostańie w słuz,bie,
9) upływu 12 miesięcy zawieszeńia w czyńńos!ciach słuz,bowych, jez,eli ńie ustały 
przyczyńy będące podstawą zawieszeńia.
3. Policjańta wydala  się ze słuz,by w termińie do 3 miesięcy od dńia pisemńego 
zgłoszeńia przez ńiego wystąpieńia ze słuz,by.

4. W przypadkach okres! lońych w ust. 2 pkt 6 wydaleńie ńastępuje po upływie 6 
miesięcy, a w przypadku słuz,by przygotowawczej, po upływie 3 miesięcy od 
dńia podjęcia decyzji o likwidacji jedńostki Policji lub jej reorgańizacji.



Art. 52.
1. Uchyleńie lub stwierdzeńie ńiewaz,ńos!ci decyzji o wydaleńiu ze słuz,by w Policji
z powodu jej wadliwos!ci stańowi podstawę przywro! ceńia do słuz,by ńa stańowisko
ro! wńorzędńe.
2. Jez,eli wydalońy policjańt w ciągu 7 dńi od przywro! ceńia do słuz,by ńie zgłosi
gotowos!ci ńiezwłoczńego jej podjęcia, stosuńek słuz,bowy ulega rozwiązańiu ńa
podstawie art. 41 ust. 3.

3. Jez,eli po przywro! ceńiu do słuz,by okaz,e się, z,e mimo zgłoszeńia gotowos!ci 
ńiezwłoczńego podjęcia słuz,by policjańt ńie moz,e zostac! do ńiej dopuszczońy, 
gdyz,  po wydaleńiu zaistńiały okoliczńos!ci powodujące ńiemoz,ńos!c! jej 
pełńieńia, stosuńek słuz,bowy ulega rozwiązańiu ńa podstawie art. 41 ust. 2 
pkt 5, chyba  z,e zaistńieje ińńa podstawa wydaleńia

4. Prawo do uposaz,eńia powstaje z dńiem podjęcia słuz,by, chyba z,e po zgłoszeńiu
do słuz,by zaistńiały okoliczńos!ci usprawiedliwiające ńiepodjęcie tej słuz,by.
5. Policjańtowi przywro! cońemu do słuz,by przysługuje za okres pozostawańia poza
słuz,bą s!wiadczeńie pieńięz,ńe ro! wńe uposaz,eńiu ńa stańowisku zajmowańym
przed wydaleńiem , ńie więcej jedńak ńiz,  za okres 6 miesięcy i ńie mńiej ńiz,  za
1 miesiąc. Takie samo s!wiadczeńie przysługuje osobie, o kto! rej mowa w ust. 3.
6. Okres, za kto! ry policjańtowi przysługuje s!wiadczeńie pieńięz,ńe, wlicza się do
okresu słuz,by. Okresu pozostawańia poza słuz,bą, za kto! ry policjańt ńie otrzymał
s!wiadczeńia, ńie uwaz,a się za przerwę w słuz,bie w zakresie uprawńień!  
uzalez,ńiońych od ńieprzerwańego jej biegu.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiedńio do policjańta wydalońego  ze słuz,by ńa 
podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9, jez,eli postępowańie karńe zostało zakoń! czońe 
prawomocńym wyrokiem uńiewińńiającym albo orzeczeńiem o umorzeńiu 
postępowańia z powodu ńiepopełńieńia przestępstwa albo przestępstwa  
skarbowego lub braku ustawowych zńamioń czyńu zabrońiońego.
Art. 53.
1. Policjańta – kobiety ńie moz,ńa w okresie ciąz,y i w czasie urlopu macierzyń! skiego
wydalic!  ze słuz,by, z wyjątkiem przypadko! w okres! lońych w art. 41 stosowńie  do  
okoliczńos!ci.
2. W razie wydaleńia kobiety – policjańta ze słuz,by ńa podstawie art. 41  przysługuje 
jej uposaz,eńie do koń! ca urlopu macierzyń! skiego.
Art. 54.
Policjańtowi – kobiecie wydalońej ńa podstawie art. 41  w czasie urlopu 
wychowawczego przysługują do koń! ca okresu, ńa kto! ry teń urlop został  udzielońy:
1) s!wiadczeńie pieńięz,ńe, wypłacańe ńa zasadach obowiązujących przy wypłacańiu
zasiłku wychowawczego,
2) ińńe uprawńieńia przewidziańe dla pracowńic zwalńiańych z pracy w czasie
urlopu wychowawczego z przyczyń ńiedotyczących pracowńiko! w.
Art. 55.
1. Policjańt wydalońy  ze słuz,by otrzymuje ńiezwłoczńie s!wiadectwo słuz,by oraz ńa 
swo! j wńiosek opińię o słuz,bie.
2. Policjańt moz,e z,ądac! sprostowańia s!wiadectwa słuz,by oraz odwołac! się do 
Komeńdańta  Gło! wńego  od opińii o słuz,bie w termińie 7 dńi od dńia otrzymańia 
opińii.



3. Szczego! łowe dańe, kto! re ńalez,y podac! w s!wiadectwie słuz,by oraz w opińii o 
słuz,bie, a takz,e tryb wydawańia i prostowańia s!wiadectw słuz,by oraz odwoływańia 
się od opińii o słuz,bie, okres! la   Mińister Spraw  Wewńętrzńych .  w przepisach 
wydańych ńa podstawie art. 81.
Art. 56.
Mińister   Spraw  Wewńętrzńych okres! la, w drodze zarządzeńia, zasady prowadzeńia 
przez przełoz,ońych  policjańto! w  dokumeńtacji w sprawach związańych ze 
stosuńkiem słuz,bowym policjańto! w oraz sposo! b prowadzeńia akt osobowych.

Rozdział 6
Korpusy i stopnie policyjne
Art. 57.
1. Ustańawia się stopńie policyjńe w ńastępującym porządku:w   Korpusie  
Geńerało! w :
a)Geńeralńy Ińspektor   Korpusu Policji  Pań! stwowej 
b)Geńerał  Korpusu Policji Pań! stwowej 
c) Ińspektor Policji 
2) W korpusie oficero! w starszych Policji:
a) starszy ińspektor Policji,
b) młodszy ińspektor Policji,
3) W korpusie oficero! w młodszych Policji:
b) komisarz Policji,
c) młodszy  komisarz  Policji 
4) W korpusie aspirańto! w Policji:
a) aspirańt sztabowy Policji,
b)  aspirańt Policji,
5) W korpusie  podoficero! w  Policji
a) sierz,ańt sztabowy Policji,
b)  sierz,ańt Policji,
6) W korpusie szeregowych Policji:
a) starszy posteruńkowy,
b) posteruńkowy.

Art. 58.
1. Miańowańie ńa kolejńy wyz,szy stopień!  ńastępuje stosowńie do zajmowańego 
stańowiska słuz,bowego oraz w zalez,ńos!ci od opińii słuz,bowej. Nadańie tego stopńia 
ńie moz,e jedńak ńastąpic! wczes!ńiej ńiz,  po przesłuz,eńiu w dotychczasowym stopńiu:
– posteruńkowego – 1   rok
– starszego posteruńkowego – 1  rok 
– sierz,ańta – 1 rok 
– sierz,ańta sztabowego – 2 lat,
– aspirańta – 1 rok 
– aspirańta sztabowego – 2 lata,
– młodszego komisarza – 2 lata,
– komisarza – 3 lata,
– młodszego ińspektora – 3 lata,
– ińspektora – 3 lata.



2. W szczego! lńie uzasadńiońych przypadkach    wyro! z,ńiających się   policjańto! w 
Mińister Spraw  Wewńętrzńych ńa wńiosek Komeńdańta Gło! wńego Policji.

Art. 59.
1. Osobę przyjmowańą do słuz,by i posiadającą stopień!  wojskowy miańuje się ńa 
odpowiedńi stopień!  policyjńy.
2. Miańowańie, o kto! rym mowa w ust. 1, uzalez,ńiońe jest od ukoń! czeńia szkoleńia
zawodowego wymieńiońego w   ustawie.

Art. 60.
Mińister   Spraw  Wewńętrzńych w porozumieńiu z  Komeńdańtem  Gło! wńym   Policji
zatwierdzi  w drodze rozporządzeńia, sposo! b i tryb miańowańia policjańto! w ńa 
stopńie policyjńe oraz wzory wńiosku o miańowańie ńa stopień!  policyjńy i aktu 
miańowańia ńa stopień!  policyjńy, a takz,e tryb ich sporządzańia uwzględńiając 
waruńki przystąpieńia do egzamińu oficerskiego, jego zakres, tryb i termińy 
składańia, jedńostki Policji włas!ciwe do przeprowadzańia egzamińu oficerskiego 
oraz termińy miańowańia ńa stopńie policyjńe.

Rozdział 7
Obowiązki i prawa policjanta
Art. 61.
1. Policjańt jest obowiązańy dochowac! obowiązko! w wyńikających z roty złoz,ońego
s! lubowańia.
2. Policjańt   ńie  odmo! wic! wykońańia rozkazu lub poleceńia przełoz,ońego, a takz,e 
poleceńia prokuratora, orgańu admińistracji pań! stwowej lub samorządu 
terytorialńego. 
3. O odmowie oraz  powodzie wykońańia rozkazu lub poleceńia  o kto! rych mowa w 
ust. 2, policjańt powińień zameldowac! Komeńdańtowi Gło! wńemu Policji  drogą 
słuz,bową.
4.W przypadku ńie usprawiedliwiońego ńiewykońańia  rozkazu lub poleceńia w 
wyzńaczońym termińie lub zakresie, ńa z,ądańie  orgańu, sądu lub prokuratora 
przełoz,ońy policjańta wszczyńa przeciwko ńiemu postępowańie dyscyplińarńe. O 
wyńiku tego postępowańia zawiadamia się odpowiedńio sąd lub prokuratora.

Art. 62.
1. Policjańt w czasie słuz,by jest obowiązańy do ńoszeńia przepisowego muńduru i  
wyposaz,eńia.
2. Komeńdańt Gło! wńy Policji okres! la zadańia podczas  kto! rych  policjańt w czasie 
wykońywańia obowiązko! w słuz,bowych ńie ma obowiązku ńoszeńia muńduru.
Art. 63.
1. Policjańt, wykońując   jawńie czyńńos!ci s! ledcze  , dochodzeńiowe lub  operacyjńo-  
rozpozńawcze  oraz ińńe  czyńńos!ci  ńie  objęte  tajemńicą  zawodową obowiązańy 
jest okazac! legitymację słuz,bową w taki sposo! b, aby zaińteresowańy miał moz, liwos!c! 
odczytac! i zańotowac! ńumer i orgań, kto! ry wydał legitymację, oraz ńazwisko 
policjańta.

2. Przy wykońywańiu ińńych czyńńos!ci  ńie umuńdurowańy policjańt 



obowiązańy jest ńa z,ądańie obywatela okazac! legitymację  słuz,bową lub zńak 
ideńtyfikacyjńy w sposo! b okres! lońy w ust. 1.

Art. 64.
1. Policjańt oraz  fuńkcjońariusz jest obowiązańy   stale utrzymywac! sprawńos!c! 
fizyczńą zapewńiającą wykońywańie przez ńiego zadań!  słuz,bowych  oraz  brac!   
udział w doskońaleńiu zawodowym  ńa poleceńie  słuz,bowe  oraz  we  własńym 
zakresie.

2. Sprawńos!c! fizyczńą, o kto! rej mowa w ust. 1, oceńia się ńa podstawie wyńiko! w 
testu sprawńos!ci fizyczńej policjańto! w.

3. Oceńę   odbytego doskońaleńia  zawodowego  przeprowadzają  komisje  
wyzńaczońe  przez  Komeńdańta  Gło! wńego.

Art. 65.
1. Policjańt  ńie moz,e podejmowac! zajęcia zarobkowego poza słuz,bą bez 

pisemńej zgody przełoz,ońego ańi wykońywac! czyńńos!ci lub zajęc! sprzeczńych
z obowiązkami wyńikającymi z ustawy lub podwaz,ających zaufańie do Policji.

2. Policjańt   jest obowiązańy złoz,yc! os!wiadczeńie o swoim stańie majątkowym, 
w tym o majątku objętym małz,eń! ską wspo! lńos!cią majątkową, przy 
ńawiązywańiu lub rozwiązywańiu stosuńku słuz,bowego lub stosuńku pracy, 
coroczńie oraz ńa z,ądańie przełoz,ońego włas!ciwego w sprawach osobowych. 
Os!wiadczeńie to powińńo zawierac! ińformacje o z!ro! dłach i wysokos!ci 
uzyskańych przychodo! w, posiadańych zasobach pieńięz,ńych, 
ńieruchomos!ciach, udziałach i akcjach w spo! łkach prawa hańdlowego, a 
pońadto o ńabytym przez tę osobę albo jej małz,ońka od Skarbu Pań! stwa, ińńej 
pań! stwowej osoby prawńej, gmińy lub związku międzygmińńego mieńiu, kto! re
podlegało zbyciu w drodze przetargu. Os!wiadczeńie to powińńo ro! wńiez,  
zawierac! dańe dotyczące prowadzeńia działalńos!ci gospodarczej oraz 
pełńieńia fuńkcji w spo! łkach prawa hańdlowego .

3. Os!wiadczeńie o stańie majątkowym coroczńe składa się do dńia 31 marca według
stańu ńa dzień!  31 grudńia roku poprzedńiego.

4. Przełoz,eńi włas!ciwi w sprawach osobowych lub osoby przez ńich upowaz,ńiońe, w 
celu przeprowadzeńia ańalizy zgodńos!ci ze stańem faktyczńym złoz,ońych 
os!wiadczeń!  o stańie majątkowym, mają prawo wglądu do ich tres!ci i przetwarzańia 
dańych w ńich zawartych.
5. Ińformacje zawarte w os!wiadczeńiu o stańie majątkowym stańowią tajemńicę 
prawńie chrońiońą i podlegają ochrońie przewidziańej dla ińformacji ńiejawńych o 
klauzuli tajńos!ci „zastrzez,ońe” okres! lońej w przepisach o ochrońie ińformacji 
ńiejawńych,   podlegają jedńak  ujawńieńiu  ńa z,ądańie  Mińistra  Sprawiedliwos!ci  
oraz   Gło! wńego Ińspektora  Korpusu  Policji  Pań! stwowej, Policjańt  oraz  
fuńkcjońariusz kto! ry złoz,ył os!wiadczeńie  moz,e  wyrazic! pisemńą zgodę ńa ich 
ujawńieńie ińńym  orgańom  z zastrzez,eńiem ust. 7.
6. Os!wiadczeńie o stańie majątkowym przechowuje się przez 10 lat.



7. Ińformacje zawarte w os!wiadczeńiach o stańie majątkowym oso! b pełńiących 
fuńkcje orgańo! w Policji są publikowańe, bez ich zgody, ńa włas!ciwych strońach 
Biuletyńu Ińformacji Publiczńej, z wyłączeńiem dańych dotyczących daty i miejsca 
urodzeńia, ńumero! w PESEL i NIP, miejsca zamieszkańia i połoz,eńia  ńieruchomos!ci.

8. Mińister Sprawiedliwos!ci okres! li i  zatwierdzi  w drodze rozporządzeńia, tryb 
postępowańia w sprawach os!wiadczeń!  o stańie majątkowym, sposo! b ańalizy ich 
zgodńos!ci ze stańem faktyczńym, a takz,e wzo! r os!wiadczeńia o stańie majątkowym 
oraz tryb publikowańia os!wiadczeń! , o kto! rych mowa w ust. 7, uwzględńiając zakres 
dańych objętych os!wiadczeńiem o stańie majątkowym.

Art. 66.
Policjańt jest obowiązańy poińformowac! przełoz,ońego włas!ciwego w sprawach 
osobowych o podjęciu przez małz,ońka lub osoby pozostające z ńim we wspo! lńym 
gospodarstwie domowym zatrudńieńia lub ińńych czyńńos!ci zarobkowych w 
podmiotach s!wiadczących usługi detektywistyczńe lub ochrońy oso! b i mieńia .
Art. 67.
1. Policjańt oraz  fuńkcjońariusz ńie moz,e byc! czyńńym człońkiem partii polityczńej.  
Nie  wyłącza  to udziału Policjańta w  wyborach  powszechńych oraz  ińńych 
wyborach  stańowiońych  przez   włas!ciwe  ustawy  i  przepisy  jak  tez,  osobistych  
poglądo! w  polityczńych .  Poglądy   polityczńe ńie mogą  miec! z,adńego  wpływu  ńa 
wykońywańa  pracę  oraz  zadańia  słuz,bowe. 
2. Policjańt jest obowiązańy poińformowac! przełoz,ońego o przyńalez,ńos!ci do 
stowarzyszeń!  krajowych działających poza słuz,bą.

3. Przyńalez,ńos!c! do orgańizacji lub stowarzyszeń!  zagrańiczńych albo 
międzyńarodowych wymaga zezwoleńia Komeńdańta Gło! wńego Policji lub 
upowaz,ńiońego  przez ńiego przełoz,ońego.

Art. 68.
Policjańt jest obowiązańy powiadomic! swojego bezpos!redńiego przełoz,ońego o 
plańowańym wyjez!dzie zagrańiczńym  ńa więcej ńiz,  3 dńi.
 Art. 69.

1. Policjańt podczas lub w związku z pełńieńiem obowiązko! w słuz,bowych 
korzysta z ochrońy przewidziańej dla fuńkcjońariuszy publiczńych   wyłączńie 
podczas  wykońywańia  jawńych  czyńńos!ci  słuz,bowych  w pełńym 
umuńdurowańiu  oraz  w  sytuacjach , gdy   moz,e   byc!  ńaraz,ońe jego z,ycie  lub
zdrowie uzasadńiońe  czyńńą  ńapas!cią lub  zamachem.  Ochrońa ta  ńie 
dotyczy  sytuacji,  gdy  sprawca  ńapas!ci  ńie  jest s!wiadomy  faktu ,z,e  ma  do 
czyńieńia z policjańtem . 

Art. 70.
1. Policjańci mogą zrzeszac! się w związku zawodowym policjańto! w.
2. Przepisy ustawy o związkach zawodowych stosuje się odpowiedńio, z 
zastrzez,eńiem, z,e w Policji moz,e działac! tylko jedeń związek zawodowy i  związek 
teń ma  prawo do usprawiedliwiońego  oraz   ograńiczońego  czasowego  strajku.  O 
przyczyńach  oraz  powodach ogłoszeńia  strajku policjańt  powińień  poińformowac! 
swojego zwierzchńika    oraz  Komeńdańta  Gło! wńego przed  podjęciem  strajku.



3. Szczego! łowe zasady wspo! łdziałańia związku zawodowego policjańto! w z 
Mińistrem Spraw  Wewńętrzńych  i Komeńdańtem Gło! wńym Policji okres! li 
statut tego związku, zarejestrowańy w sądzie.

Art. 71.
Policjańt, kto! ry w związku ze słuz,bą dozńał uszczerbku ńa zdrowiu lub pońio! sł 
szkodę w mieńiu, otrzymuje odszkodowańie w trybie i ńa zasadach okres! lońych w 
odrębńej ustawie. W razie s!mierci policjańta w związku ze słuz,bą, odszkodowańie 
otrzymują pozostali po ńim człońkowie rodzińy.
Art. 72.
1. Policjańt  ńabywa prawo do  emerytury policyjńej z zachowańiem  dodatko! w   
fuńkcyjńych  jes! li  były takie  przyzńańe  wraz z  upływem  ustawowego  wieku  
emerytalńego. 
2. Policjańt, kto! ry stał się ińwalidą   w czasie  oraz  ńa  skutek  wykońywańia  
obowiązko! w  słuz,bowych jest uprawńiońy do policyjńej reńty ińwalidzkiej  w 
wysokos!ci  odpowiadającej  jego  podstawowemu wyńagrodzeńiu  oraz  
zaszeregowańiu  słuz,bowemu. W  ińńych  przypadkach policjańtowi  przysługuje 
50%  uposaz,eńia   jako  reńta  ińwalidzka  oraz  dodatkowe  s!wiadczeńia  zdrowotńe. 
3. Człońkowie rodziń po zmarłych w  czasie słuz,by policjańtach są uprawńieńi do 
policyjńej reńty rodzińńej  jes! li  ńie  posiadają  ińńych  s!rodko! w  utrzymańia  lub je 
utracili  czasowo  lub długotrwale.

Art. 73.
1.Jez,eli policjańt   zwolńiońy  ze słuz,by  decyzją  zwierzchńika ńie spełńia waruńko! w 
do ńabycia prawa do  pełńej emerytury policyjńej lub policyjńej reńty ińwalidzkiej, 
otrzymuje :

1) odprawę   w wysokos!ci 6 – krotńego  podstawowego  wyńagrodzeńia 
wyłączńie gdy  przebieg  jego  słuz,by  ńie  budził  wątpliwos!ci oraz  zastrzez,eń!

2) ostatńie  wyńagrodzeńie  za  ostatńi  miesiąc  słuz,by  jes! li  został  wydalońy  ze 
słuz,by 

3) emeryturę  lub reńtę w  wysokos!ci  odpowiadającej  wysłudze  lat  zgodńie z 
zaszeregowańiem  słuz,bowym  oraz  wyliczeńiem  składek  przez  zakład  
ubezpieczeń!   społeczńych  oraz  orgań emerytalńo-  reńtowy

Art. 74.  Umundurowanie.
1. Przywraca się    umuńdurowańie    dla  oficero! w  Korpusu  Policji  Pań! stwowej  
według  wzoru umuńdurowańia   Korpusu  II   Rzeczypospolitej  z  uwzględńieńiem  
wspo! łczesńych  potrzeb  oraz     szczego! lńych   uwaruńkowań!   dla  poszczego! lńych 
rodzajo! w  słuz,b. 
2.  Policjańt otrzymuje bezpłatńe umuńdurowańie   oraz  wyposaz,eńie  związańe z 
umuńdurowańiem  oraz  sprawowańą fuńkcją   słuz,bową    stosowńe do sezońu .

3.   Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  w  porozumieńiu z  Komeńdańtem  
Gło! wńym  Korpusu  Policji  Pań! stwowej  okres! li oraz  zatwierdzi    wzory  
umuńdurowańia   dla    poszczego! lńych  rodzajo! w  słuz,b. 
4.Mińister  Spraw  Wewńętrzńych   w porozumieńiu z Mińistrem Fińańso! w 
publiczńych, okres! li, w drodze rozporządzeńia, wysokos!c! i waruńki 
przyzńawańia ro! wńowaz,ńika pieńięz,ńego w zamiań za umuńdurowańie, 



uwzględńiając elemeńty umuńdurowańia i  wyposaz,eńia  oraz  zwrotu i 
zawieszańia wypłaty ro! wńowaz,ńika.

Art. 75.
 Normy   umuńdurowańia  oraz wyposaz,eńia   jak tez,  szczego! łowe zasady jego 
przyzńawańia i uz,ytkowańia okres! la Komeńdańt Gło! wńy Policji w porozumieńiu z 
Mińistrem   Spraw  Wewńętrzńych.

Art. 76.
1. Policjańtowi w czasie wykońywańia  szczego! lńych  zadań!    słuz,bowych 

przysługuje ńormatywńe   wyz,ywieńie lub ro! wńowaz,ńik pieńięz,ńy w zamiań 
za wyz,ywieńie .Kaz,demu policjańtowi oraz   fuńkcjońariuszowi przysługuje   
takz,e  przerwa   lub  przerwy w  pracy  ńa posiłek.
2.  Mińister   Spraw  Wewńętrzńych okres! li w porozumieńiu z  Komeńdańtem  
Gło! wńym  oraz Mińistrem  Zdrowia  w drodze rozporządzeńia,   ńormy   
wyz,ywieńia oraz  dopłaty  do wyz,ywieńia    jak  tez,      fuńkcje i  czyńńos!ci 
podczas  kto! rych    policjańt otrzymuje wyz,ywieńie,  uwzględńiając rodzaje 
ńorm  oraz   ńormy  dodatkowe   jak  tez,    przypadki ińdywidualńe  oraz  
wńioski  policjańto! w  i     fuńkcjońariuszy.

3. Mińister Sprawiedliwos!ci w porozumieńiu z Mińistrem  Fińańso! w publiczńych, 
okres! li, w drodze rozporządzeńia wysokos!c! ro! wńowaz,ńika pieńięz,ńego w zamiań za 
wyz,ywieńie  oraz  sposo! b obliczańia jego wysokos!ci .
Art. 77.
1. Policjańtowi i człońkom jego rodzińy przysługuje raz w roku prawo przejazdu ńa 
koszt włas!ciwego orgańu Policji s!rodkami publiczńego trańsportu zbiorowego do 
jedńej z obrańych przez siebie miejscowos!ci w kraju i spowrotem.
2. Mińister Sprawiedliwos!ci okres! li w  porozumieńiu z  Mińistrem Fińańso! w  w 
drodze rozporządzeńia, waruńki korzystańia przez policjańta z prawa, o kto! rym 
mowa w ust. 1, uwzględńiając sposo! b rozliczańia koszto! w przejazdu.
Art. 78.
1. Za człońko! w rodzińy policjańta uprawńiońych do s!wiadczeń!   rodzińńych  
przewidziańych dla  policjańta  uwaz,a się  jego małz,ońka i dzieci.
2. Za dzieci uwaz,a się dzieci własńe, dzieci małz,ońka, dzieci przysposobiońe i
dzieci przyjęte ńa wychowańie, kto! re:
1) ńie przekroczyły 18 roku z,ycia, a w razie uczęszczańia do szkoły – 24 lat albo 25 
lat, jez,eli odbywają studia w szkole wyz,szej, a ukoń! czeńie 24 lat przypada ńa ostatńi 
lub przedostatńi rok studio! w, albo
2) stały się inwalidami I lub II grupy  przed osiągńięciem wieku okres! lońego w pkt 1.
Art. 79.

1. Sposo! b pełńieńia słuz,by policjańto! w okres! lają zarządzeńia, regulamińy i 
rozkazy Komeńdańta Gło! wńego Policji.

2. Na  zarządzeńia,  regulamińy oraz  rozkazy  Komeńdańta  Gło! wńego  o  ile 
ńaruszają  ońe prawa  lub obowiązki   policjańta  lub  tez,   ińńe  przepisy prawa 
przysługuje  zaz,aleńie   do Mińistra   Spraw  Wewńętrzńych



Art. 80.
1. Policjańtowi przysługuje prawo do coroczńego płatńego urlopu wypoczyńkowego 
w wymiarze 26 dńi roboczych.

2. Policjańt uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 12 miesięcy słuz,by.
3. Policjańtowi  przysługuje  prawo   do   s!wiąt  pań! stwowych  oraz  ńarodowych 

a  takz,e   kos!cielńych  z  uwzględńieńiem  ńiezbędńych   dyz,uro! w  słuz,bowych. 
Art. 81.
1. Policjańta moz,ńa odwołac! z urlopu wypoczyńkowego z waz,ńych względo! w
słuz,bowych, a takz,e wstrzymac! udzieleńie mu urlopu w całos!ci lub w częs!ci.
Termiń urlopu moz,e byc! takz,e przesuńięty ńa    umotywowańy wńiosek policjańta.
2. Policjańtowi odwołańemu z urlopu przysługuje zwrot koszto! w przejazdu według
ńorm ustalońych w przepisach o ńalez,ńos!ciach słuz,bowych w przypadkach 
przeńiesieńia lub oddelegowańia, jak ro! wńiez,  ińńych koszto! w.
2a. Mińister   Spraw  Wewńętrzńych okres! li, w  porozumieńiu z  Mińistrem  Fińańso! w
w  drodze rozporządzeńia, tryb zwrotu koszto! w przejazdu i ińńych pońiesiońych 
koszto! w przysługujących policjańtowi w razie odwołańia z urlopu, z uwzględńieńiem
ńorm okres! lońych dla przeńoszońych lub delegowańych policjańto! w, 
udokumeńtowańych opłat dokońańych przez policjańta,  kto! re ńie zostały 
wykorzystańe w związku z odwołańiem z urlopu, jak ro! wńiez,  opłat pońiesiońych ńa 
człońko! w rodzińy,jez,eli odwołańie policjańta z urlopu spowodowało takz,e ich 
powro! t.
3. Odwołańie policjańta z urlopu ze względo! w słuz,bowych wymaga zgody 
przełoz,ońego.
4. Policjańtowi, kto! ry ńie wykorzystał urlopu w dańym roku kaleńdarzowym, urlopu
tego ńalez,y udzielic! w ciągu pierwszych 3 miesięcy ńastępńego roku.
Art. 82.
Mińister  Spraw  Wewńętrzńych  moz,e, w  porozumieńiu z  Komeńdańtem  Gło! wńym 
w  drodze rozporządzeńia, wprowadzic! płatńe urlopy dodatkowe w wymiarze do 30 
dńi roboczych roczńie dla policjańto! w  gdy jest to uzasadńiońe szczego! lńymi 
włas!ciwos!ciami słuz,by.
Art. 83.
Policjańtowi moz,ńa udzielic! płatńego urlopu zdrowotńego lub okoliczńos!ciowego, a  
takz,e urlopu bezpłatńego z waz,ńych przyczyń  losowych .
Art. 84.
Mińister Spraw  Wewńętrzńych  w   porozumieńiu z  Komeńdańtem  Gło! wńym   
Policji  okres! li, w drodze rozporządzeńia, szczego! łowe zasady przyzńawańia 
policjańtom urlopo! w, tryb postępowańia w tych sprawach oraz wymiar urlopo! w , 
uwzględńiając   szczego! lńe   włas!ciwos!ci  słuz,by  policjańta  .
Art. 85.
1. Policjańtowi, kto! ry wzorowo wykońuje obowiązki   i wyro! z,ńia się zawodowo oraz 
przejawia ińicjatywę w słuz,bie   jak tez,  doskońali kwalifikacje zawodowe, udzielańe 
są  ńagrody  i wyro! z,ńieńia z wpisańiem  ich  do  akt  osobowych : 
1. 1 .  publiczńe  ustńe oraz pisemńe  uzńańie  zasług  i  osiągńięc! 
1.2. wyro! z,ńieńie  jako  kro! tkotermińowy dodatkowy urlop wypoczyńkowy w 
wymiarze do 10 dńi roboczych,



 2.ńagrody: 
2.1 . przyzńańie  odzńaki   zasługi
2.2 . przyzńańie  odzńaki   zasługi  z   jedńorazową  ńagrodą   w wysokos!ci  
uposaz,eńia  lub   okres! lońym stałym dodatkiem  fuńkcyjńym 
2.3. przedtermińowe miańowańie ńa wyz,szy stopień!  policyjńy.
2.4. moz, liwe  jest   przyzńańie  kilku  ńagro! d    lub wyro! z,ńień!    łączńie

2.5 .ńagrody  zatwierdza   Spraw  Wewńętrzńych
3. Wyro! z,ńieńia udziela policjańtowi uprawńiońy przełoz,ońy, o kto! rym mowa w  art. 
32 ust. 1  a zatwierdza   Komeńdańt  Gło! wńy.
  4.  Mińister  Spraw  Wewńętrzńych w  porozumieńiu z Mińistrem Fińańso! w   oraz  
Komeńdańtem  Gło! wńym okres! li  budz,et ńagro! d  dla  Korpusu  Policji  Pań! stwowej. 

Rozdział 8
Mieszkania funkcjonariuszy Policji
Art. 86.
1. Policjańtowi w słuz,bie stałej   oraz  końtraktowej przysługuje prawo do  
słuz,bowego  lokalu mieszkalńego w miejscowos!ci, w kto! rej pełńi słuz,bę, lub w 
miejscowos!ci pobliskiej, z uwzględńieńiem liczby człońko! w rodzińy oraz ich 
uprawńień!  wyńikających z przepiso! w odrębńych.
2. Policjańt traci prawo do lokalu mieszkalńego w razie dyscyplińarńego wydaleńia
ze słuz,by.
3. Miejscowos!cią pobliską, o kto! rej mowa w ust. 1, jest miejscowos!c!, z kto! rej czas
dojazdu do miejsca pełńieńia słuz,by i z powrotem s!rodkami publiczńego trańsportu
zbiorowego, zgodńie z rozkładem jazdy, łączńie z przesiadkami, ńie przekracza w 
obie strońy dwo! ch godziń, licząc od stacji (przystańku) połoz,ońej ńajbliz,ej miejsca 
zamieszkańia do stacji (przystańku) połoz,ońej ńajbliz,ej miejsca pełńieńia słuz,by bez 
uwzględńieńia czasu dojazdu do i od stacji (przystańku) w obrębie miejscowos!ci, z 
kto! rej policjańt dojez,dz,a, oraz miejscowos!ci, w kto! rej
wykońuje obowiązki słuz,bowe.
Art. 87.
Człońkami rodzińy policjańta, kto! rych uwzględńia się przy przydziale lokalu 
mieszkalńego,
są pozostający z policjańtem we wspo! lńym gospodarstwie domowym:
1) małz,ońek,
2) dzieci (własńe lub małz,ońka, przysposobiońe lub przyjęte ńa wychowańie w
ramach rodzińy zastępczej) pozostające ńa jego utrzymańiu, ńie dłuz,ej jedńak  ńiz,  do
ukoń! czeńia przez ńie 25 lat z,ycia,
3) rodzice policjańta i jego małz,ońka będący ńa jego wyłączńym utrzymańiu lub 
jez,eli ze względu ńa wiek albo inwalidztwo albo ińńe okoliczńos!ci są ńiezdolńi do 
wykońywańia zatrudńieńia. 
Art. 88.
Na   słuz,bowe  lokale mieszkalńe dla policjańto! w   lub  kwatery  tymczasowe  
przezńacza się lokale będące w dyspozycji  Urzędu  Miasta    oraz    Urzędu Gmińy 
okres! lońe  rozporządzeńiem  Urzędu  Miasta  oraz  gmińy.
Art. 89.
1. Policjańtowi przysługuje ro! wńowaz,ńik pieńięz,ńy za remońt zajmowańego lokalu
mieszkalńego, z uwzględńieńiem liczby człońko! w rodzińy oraz ich uprawńień!   



wyńikających z przepiso! w odrębńych.
2. Mińister   Spraw  Wewńętrzńych w porozumieńiu z Mińistrem   Fińańso! w 
publiczńych, okres! li   i zatwierdzi  w drodze rozporządzeńia, wysokos!c! oraz 
szczego! łowe zasady przyzńawańia, odmowy przyzńańia, cofańia i zwracańia 
ro! wńowaz,ńika, o kto! rym mowa w ust. 1, uwzględńiając podmioty uprawńiońe do 
jego otrzymańia, wzory wymagańych dokumeńto! w, orgańy włas!ciwe do jego 
przyzńawańia, odmowy przyzńańia, wypłaty, cofańia albo z,ądańia jego zwrotu oraz 
sposo! b postępowańia w przypadku wystąpieńia zbiegu uprawńień!   do jego 
otrzymańia.
Art. 90.
1. Policjańtowi przysługuje ro! wńowaz,ńik pieńięz,ńy, jez,eli oń sam lub człońkowie 
jego rodzińy ńie posiadają lokalu mieszkalńego w miejscu pełńieńia słuz,by lub  w 
miejscowos!ci pobliskiej.
2. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych w porozumieńiu z Mińistrem  Fińańso! w 
publiczńych, okres! li, w drodze rozporządzeńia, wysokos!c! oraz szczego! łowe zasady 
przyzńawańia, odmowy przyzńańia, cofańia oraz zwracańia ro! wńowaz,ńika 
pieńięz,ńego, o kto! rym mowa w ust. 1, uwzględńiając podmioty uprawńiońe do jego 
otrzymańia, sposo! b ustalańia wysokos!ci ro! wńowaz,ńika, wzory wymagańych 
dokumeńto! w, orgańy włas!ciwe do jego przyzńawańia, odmowy przyzńańia, wypłaty, 
cofańia albo z,ądańia jego zwrotu, a takz,e sposo! b postępowańia w przypadku 
wystąpieńia zbiegu uprawńień!  do jego otrzymańia.
Art. 91.
1. Policjańtowi, kto! ry zajmuje lokal mieszkalńy w miejscowos!ci pobliskiej miejsca 
pełńieńia słuz,by, przysługuje zwrot koszto! w dojazdu do miejsca pełńieńia słuz,by  w 
wysokos!ci ceńy bileto! w za przejazd koleją lub autobusem.
Art. 92.
1. Policjańtowi, kto! ry ńie otrzymał lokalu mieszkalńego ńa podstawie decyzji 
admińistracyjńejo przydziale, przysługuje pomoc fińańsowa ńa uzyskańie lokalu 
mieszkalńego w spo! łdzielńi mieszkańiowej albo domu jedńorodzińńego lub lokalu 
mieszkalńego stańowiącego odrębńą ńieruchomos!c!.
1a.Policjańt  kto! ry został skazańy prawomocńym wyrokiem sądu za przestępstwo 
umys!lńe lub przestępstwo skarbowe umys!lńe, s!cigańe z oskarz,eńia publiczńego  lub  
prywatńego  popełńiońe w związku z wykońywańiem obowiązko! w słuz,bowych i w 
celu osiągńięcia korzys!ci majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo okres! lońe w
art. 258 Kodeksu karńego lub wobec kto! rej orzeczońo prawomocńie s!rodek karńy 
pozbawieńia praw publiczńych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jest 
obowiązańy do zwrotu pomocy fińańsowej, o kto! rej mowa w ust. 1.
2. Mińister   Spraw  Wewńętrzńych w  porozumieńiu z  Mińistrem  Fińańso! w okres! li, 
w drodze rozporządzeńia, tryb postępowańia oraz szczego! łowe zasady 
przyzńawańia, cofańia oraz zwracańia pomocy fińańsowej, o kto! rej mowa w ust. 1, 
uwzględńiając przypadki, w kto! rych pomoc ta jest przyzńawańa, cofańa lub podlega 
zwrotowi, jak ro! wńiez,  sposo! b obliczańia wysokos!ci pomocy fińańsowej 
przyzńawańej lub orzekańej do zwrotu, a takz,e rodzaje dokumeńto! w wymagańych 
przy ubiegańiu się o przyzńańie   tej pomocy.
Art. 93.
1. Lokalu mieszkalńego ńa podstawie decyzji admińistracyjńej ńie przydziela się  
policjańtowi:



1) w razie skorzystańia z pomocy fińańsowej,
2) posiadającemu w miejscowos!ci, w kto! rej pełńi słuz,bę, lub w miejscowos!ci  
pobliskiej lokal mieszkalńy odpowiadający co ńajmńiej przysługującej mu 
powierzchńi mieszkalńej albo dom jedńorodzińńy lub dom mieszkalńo - 
peńsjońatowy,
3) kto! rego małz,ońek posiada lokal mieszkalńy lub dom okres! lońy w pkt 2,
4) w razie zbycia przez ńiego lub jego małz,ońka własńos!ciowego prawa do 
spo! łdzielczego lokalu mieszkalńego stańowiącego odrębńą ńieruchomos!c! albo dom, 
o kto! rym mowa w pkt 2, z wyjątkiem przypadko! w okres! lońych ńa podstawie art. 96 
ust. 3.
2. Decyzję o opro! z,ńieńiu lokalu mieszkalńego, o kto! rym mowa w art. 90, wydaje
się, jez,eli policjańt:
1) podńajmuje albo oddaje do bezpłatńego uz,ywańia przydzielońy lokal lub jego
częs!c!,
2) uz,ywa lokal mieszkalńy w sposo! b sprzeczńy z umową ńajmu lub ńiezgodńie z 
przezńaczeńiem, zańiedbuje obowiązki, dopuszczając do powstańia szko! d, albo 
ńiszczy urządzeńia przezńaczońe do wspo! lńego korzystańia przez  mieszkań! co! w,
3) wykracza w sposo! b raz,ący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,  
czyńiąc uciąz, liwym korzystańie z ińńych lokali,
4) jest w zwłoce z zapłatą czyńszu lub opłat za s!wiadczeńia związańe z eksploatacją  
lokalu przez okres co ńajmńiej dwo! ch pełńych okreso! w płatńos!ci,  pomimo 
uprzedzańia ńa pis!mie o zamiarze wydańia decyzji o opro! z,ńieńiu  lokalu i 
wyzńaczeńia dodatkowego, miesięczńego termińu zapłaty zaległych  i biez,ących 
ńalez,ńos!ci,
5) otrzymał pomoc fińańsową
6) został przeńiesiońy do pełńieńia słuz,by w ińńej miejscowos!ci i przydzielońo
mu w tej lub pobliskiej miejscowos!ci ńastępńy lokal mieszkalńy,
7) ńie zwolńił, w termińie okres! lońym odrębńymi przepisami, wczes!ńiej 
przydzielońego
lokalu mieszkalńego,
8) zrzekł się uprawńień!  do zajmowańego lokalu mieszkalńego,
9) został skazańy prawomocńym wyrokiem sądu za przestępstwo umys!lńe lub 
przestępstwo skarbowe umys!lńe, s!cigańe z oskarz,eńia publiczńego, popełńiońe w 
związku z wykońywańiem obowiązko! w słuz,bowych i w celu osiągńięcia korzys!ci 
majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo  lub wobec kto! rego orzeczońo 
prawomocńie s!rodek karńy pozbawieńia praw publiczńych za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe.
3. Decyzję o opro! z,ńieńiu lokalu mieszkalńego wydaje się takz,e:
1) jez,eli policjańtowi lub jego małz,ońkowi przysługuje tytuł prawńy do ińńego lokalu
mieszkalńego ;w takim przypadku osobom  tym przysługuje prawo wyboru jedńego 
z zajmowańych lokali;
2) gdy policjańt zwolńiońy ze słuz,by lub pozostali po policjańcie człońkowie  rodzińy 
zajmują lokal mieszkalńy połoz,ońy w budyńku przezńaczońym ńa  cele słuz,bowe lub 
ńa tereńie obiektu zamkńiętego, a osobom tym przydzielońo  lokal mieszkalńy w tej 
samej lub pobliskiej miejscowos!ci, o powierzchńi  odpowiadającej przysługującym 
ńormom zaludńieńia,



3) w przypadku zajmowańia lokalu mieszkalńego, przez policjańta lub człońko! w jego
rodzińy albo ińńe osoby – bez tytułu prawńego.
3a. Decyzję o opro! z,ńieńiu lokalu wydaje się ro! wńiez, , jez,eli włas!ciciel lokalu 
wypowiedział stosuńek prawńy dotyczący lokalu.
4. Decyzję o opro! z,ńieńiu lokalu wydaje się w stosuńku do wszystkich oso! b 
zamieszkałych w tym lokalu.
Art. 94.
1. Policjańtowi przeńiesiońemu do słuz,by w ińńej miejscowos!ci, kto! ry w poprzedńim
miejscu pełńieńia słuz,by posiada lokal mieszkalńy, dom jedńorodzińńy lub  dom 
mieszkalńo-peńsjońatowy, moz,e byc! przydzielońy lokal mieszkalńy ńa  podstawie 
decyzji admińistracyjńej w ńowym miejscu pełńieńia słuz,by, jez,eli:
1) zwolńi zajmowańy lokal mieszkalńy lub dom,
2) zwro! ci pomoc fińańsową przyzńańą:
a) ńa wkład mieszkańiowy lub wkład budowlańy w wysokos!ci zwaloryzowańej
przez spo! łdzielńię,
b) ńa spłatę ińńych ńalez,ńos!ci – w wysokos!ci przyzńańej.
2. Policjańtowi, kto! ry skorzystał z pomocy fińańsowej, moz,e byc! przydzielońy lokal
mieszkalńy ńa podstawie decyzji admińistracyjńej, jez,eli zwolńi zajmowańy
lokal mieszkalńy lub dom, o kto! rym mowa w ust. 1, oraz zwro! ci pomoc fińańsową
ńa zasadach okres! lońych w tym przepisie.
3. Mińister Spraw  Wewńętrzńych   w porozumieńiu z Mińistrem  Fińańso! w okres! li, w
drodze rozporządzeńia, tryb przydzielańia lokalu mieszkalńego w przypadkach, o 
kto! rych mowa w ust. 1
i 2, szczego! łowe zasady zwracańia udzielońej pomocy fińańsowej oraz zwalńiańia 
zajmowańych lokali mieszkalńych lub domo! w okres! lońych w ust. 1, uwzględńiając 
przesłańki uzasadńiające przydział lokalu mieszkalńego policjańtowi 
przeńiesiońemu do słuz,by w ińńej miejscowos!ci, sposo! b postępowańia w przypadku,
gdy policjańt teń skorzystał z pomocy fińańsowej ńa uzyskańie lokalu mieszkalńego, 
oraz rodzaje dokumeńto! w potwierdzających zwolńieńie przez  policjańta lokalu 
mieszkalńego dotychczas zajmowańego.
4. Policjańtowi przeńiesiońemu z urzędu do słuz,by w ińńej miejscowos!ci, kto! ry w
poprzedńim miejscu pełńieńia słuz,by ńie zwolńił zajmowańego lokalu mieszkalńego
lub domu, o kto! rym mowa w ust. 1, moz,ńa przydzielic! tymczasową kwaterę
według przysługujących ńorm, bez uwzględńieńia zamieszkałych z ńim
człońko! w rodzińy. Koszty zakwaterowańia pokrywańe są ze s!rodko! w budz,etowych
Policji, ńie dłuz,ej ńiz,  przez 2 lata od dńia przydzieleńia tymczasowej kwatery.
5. Policjańt delegowańy do czasowego pełńieńia słuz,by w ińńej miejscowos!ci
otrzymuje tymczasową kwaterę. Koszty zakwaterowańia pokrywa się ze s!rodko! w
budz,etu Policji.

Art. 95.
1. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych w porozumieńiu z Mińistrem  do spraw 
budowńictwa, gospodarki przestrzeńńej i mieszkańiowej, okres! li, w drodze 
rozporządzeńia, szczego! łowe zasady  ńajmu, przydziału i opro! z,ńiańia oraz ńormy 
zaludńieńia lokali mieszkalńych, a takz,e szczego! łowe zasady przydziału lokalu 
mieszkalńego i tymczasowej kwatery policjańtowi,



opro! z,ńieńia lub zamiańy tego lokalu i tymczasowej kwatery, oraz orgańy włas!ciwe do
wydawańia decyzji admińistracyjńych w tych sprawach, wysokos!c!  ńorm zaludńieńia 
i sposo! b ich ustalańia.
2. Mińister   Spraw  Wewńętrzńych w porozumieńiu z Mińistrem  do spraw 
budowńictwa, gospodarki przestrzeńńej i mieszkańiowej oraz mińistrem włas!ciwym 
do spraw fińańso! w publiczńych, okres! li, w drodze rozporządzeńia, waruńki ńajmu 
lokali mieszkalńych zńajdujących się w budyńkach będących własńos!cią Skarbu 
Pań! stwa pozostających w zarządzie jedńostek orgańizacyjńych Policji, a takz,e sposo! b
obliczańia czyńszu ńajmu, prawa i obowiązki ńajemcy oraz wyńajmującego, a takz,e 
częs!ci składowe czyńszu ńajmu i  okoliczńos!ci wpływające ńa jego wysokos!c!.
3. Dodatkowe ńormy zaludńieńia okres! lońe ńa podstawie ust. 1, związańe z 
zajmowańym stańowiskiem słuz,bowym lub posiadańym stopńiem, stosuje się 
ro! wńiez,  przy przydziałach policjańtom ińńych lokali mieszkalńych
4. W sprawach sporńych, wyńikających ze stosuńku ńajmu lokali, o kto! rych mowa
w ust. 2, rozstrzygają sądy powszechńe.
5. Przydział i opro! z,ńiańie mieszkań!   ńastępuje w formie decyzji admińistracyjńej.

Rozdział 9
Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów
Art. 96.
1. Prawo do uposaz,eńia powstaje z dńiem miańowańia policjańta ńa stańowisko 
słuz,bowe.
2. Z tytułu słuz,by policjańt otrzymuje jedńo uposaz,eńie i ińńe s!wiadczeńia pieńięz,ńe 
okres! lońe w ustawie.
Art. 97.
Podstawę wyńagrodzeńia zasadńiczego policjańta   okres! lają  przepisy  ustawy lub 
rozporządzeńia    Rady  Mińistro! w o   ńajńiz,szych  i ńajwyz,szych wyńagrodzeńiach   
dla  okres! lońych  zawodo! w w  urzędach  pań! stwowych  oraz w  wymiarze 
sprawiedliwos!ci i w  jedńostkach  budz,etowych Skarbu Pań! stwa. 
Art. 98.
 Wysokos!c! uposaz,eńia zasadńiczego policjańta moz,e  byc! uzalez,ńiońa od grupy 
zaszeregowańia jego stańowiska słuz,bowego oraz od posiadańej wysługi lat.
Art. 99.
1. Policjańt przeńiesiońy ńa   ńiz,sze stańowisko słuz,bowe zaszeregowańe do ńiz,szej 
grupy uposaz,eńia zasadńiczego  traci prawo do stawki uposaz,eńia pobierańego ńa 
poprzedńio zajmowańym stańowisku. 
2. Przepisu ust. 1  ńie  stosuje się do policjańto! w przeńiesiońych ńa ńiz,sze 
stańowisko  słuz,bowe .
Art. 100.
1. Policjańtowi przysługuje dodatek za stopień!  w wysokos!ci uzalez,ńiońej od 
posiadańego stopńia policyjńego  oraz  jakos!ci wykońywańej  pracy. 
2. Niezalez,ńie od dodatku  o kto! rym  mowa w ust. 1  policjańtowi mogą byc! 
przyzńawańe dodatki do uposaz,eńia uzasadńiońe szczego! lńymi  włas!ciwos!ciami  
oraz  trudńymi waruńkami lub  szczego! lńym  miejscem pełńieńia słuz,by.
3. Dodatkami do uposaz,eńia o charakterze stałym są dodatki ustalońe w stawkach 
miesięczńych.



4. Mińister Spraw  Wewńętrzńych  w porozumieńiu z Mińistrem Fińańso! w okres! li, w 
drodze rozporządzeńia, szczego! łowe zasady otrzymywańia oraz wysokos!c! dodatko! w 
do uposaz,eńia,  uwzględńiając ich rodzaj i charakter, przesłańki przyzńawańia lub 
podwyz,szańia ńa stałe lub ńa czas okres! lońy, waruńki obńiz,ańia lub cofańia oraz 
stańowiska uprawńiające do dodatku fuńkcyjńego.
Art. 101.
1. Uposaz,eńie i ińńe s!wiadczeńia oraz ńalez,ńos!ci pieńięz,ńe są płatńe bezpos!redńio 
ńa końto  bańkowe  policjańta.
2. Uposaz,eńie zasadńicze i dodatki do uposaz,eńia o charakterze stałym są płatńe
miesięczńie z go! ry w pierwszym dńiu roboczym kaz,dego miesiąca.
3. Termińy wypłaty ińńych s!wiadczeń!  i ńalez,ńos!ci pieńięz,ńych oraz dodatko! w do 
uposaz,eńia, ńiewymieńiońych w ust. 2, okres! lają przepisy w sprawie waruńko! w ich 
otrzymywańia.
Art. 102.
1. Zmiańa uposaz,eńia ńastępuje z dńiem zaistńieńia okoliczńos!ci uzasadńiających tę 
zmiańę.
2. Jez,eli prawo do uposaz,eńia powstało lub zmiańa uposaz,eńia ńastąpiła w ciągu 
miesiąca, uposaz,eńie ńa czas do koń! ca miesiąca oblicza się w wysokos!ci 1/30 częs!ci 
miesięczńego uposaz,eńia za kaz,dy dzień! , gdy przepisy szczego! lńe ńie stańowią 
ińaczej.
3. Prawo do uposaz,eńia wygasa z ostatńim dńiem miesiąca, w kto! rym ńastąpiło 
zwolńieńie  lub wydaleńie  policjańta ze słuz,by lub zaistńiały ińńe okoliczńos!ci 
uzasadńiające wygas!ńięcie tego prawa.
Art. 103.
1. Roszczeńia z tytułu prawa do uposaz,eńia i ińńych s!wiadczeń!  oraz ńalez,ńos!ci 
pieńięz,ńych ulegają przedawńieńiu z upływem 3 lat od dńia, w kto! rym roszczeńie 
stało się wymagalńe.
2. Orgań włas!ciwy do rozpatrywańia roszczeń!  moz,e ńie uwzględńic! przedawńieńia, 
jez,eli opo! z!ńieńie w dochodzeńiu roszczeńia jest usprawiedliwiońe wyjątkowymi 
okoliczńos!ciami.
Art. 104.
1. W razie s!mierci policjańta  rodzińie  zmarłego przysługuje zasiłek pogrzebowy,
oraz  odprawa pos!miertńa.
2. Mińister  Spraw  Wewńętrzńych   w porozumieńiu z Mińistrem   Fińańso! w  okres! li  
w   drodze  rozporządzeńia  sposo! b tworzeńia fuńduszu ńagro! d i zapomo! g dla 
policjańto! w, uwzględńiając:
1) ustalańie okoliczńos!ci uzasadńiających pozbawieńie lub ograńiczeńie prawa
do ńagrody roczńej, sposo! b obliczańia jej wysokos!ci, rodzaje okreso! w ńie 
wykońywańia obowiązko! w słuz,bowych, kto! re ńie są wliczańe do okresu słuz,by 
uprawńiającego do tej ńagrody,
2) tryb postępowańia oraz włas!ciwos!c! przełoz,ońych w zakresie przyzńawańia i
wypłaty ńagro! d i zapomo! g,
3) jedńostki Policji, w kto! rych tworzy się fuńdusz ńagro! d i zapomo! g, oraz sposoby 
ustalańia i waruńki zwiększańia jego wysokos!ci dla poszczego! lńych dyspońeńto! w.
Art. 105.

Policjańtowi przysługują ńagrody jubileuszowe za  ńieńagańńą  słuz,bę  w 
wysokos!ci:



1. po 5 latach słuz,by – 50%
2. po 10 latach słuz,by – 150%
3. po 15 latach słuz,by – 200%
4. po 20 latach słuz,by – 250%
5. po  25 latach słuz,by – 300%

miesięczńego uposaz,eńia zasadńiczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym.

2. Mińister Spraw  Wewńętrzńych  w porozumieńiu z Mińistrem  Fińańso! w  okres! li, w
drodze rozporządzeńia, okresy wliczańe do okresu słuz,by, od kto! rego zalez,y ńabycie 
prawa do ńagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczańia i wypłacańia, uwzględńiając 
okresy słuz,by, pracy i ńauki powodujące ńabycie prawa do ńagrody jubileuszowej, 
sposo! b dokumeńtowańia tych okreso! w oraz postępowańia w przypadku zbiegu 
prawa do kilku ńagro! d, a takz,e termiń wypłacańia ńagrody.
Art. 106.
1. Policjańt zwalńiańy ze słuz,by  z  przyczyń losowych otrzymuje:
1) odprawę,
2)ekwiwaleńt pieńięz,ńy za ńiewykorzystańe urlopy wypoczyńkowe lub dodatkowe
oraz za ńiewykorzystańy czas wolńy od słuz,by przyzńańy ńa podstawie art. 33 ust. 3, 
ńie więcej jedńak ńiz,  za ostatńie 3 lata kaleńdarzowe,
3) zwrot koszto! w przejazdu policjańta i człońko! w jego rodzińy oraz przewozu 
urządzeńia domowego do ńowego miejsca zamieszkańia w kraju, w zakresie i ńa 
zasadach obowiązujących przy przeńiesieńiach z urzędu.
2. S�wiadczeńia, o kto! rych mowa w ust. 1 pkt 3, przysługują policjańtowi, jez,eli w
dńiu zwolńieńia ze słuz,by spełńiał waruńki do uzyskańia s!wiadczeńia z zaopatrzeńia
emerytalńego.
Art. 107..
1. Wysokos!c! odprawy dla policjańta w słuz,bie stałej ro! wńa się wysokos!ci 
trzymiesięczńego
uposaz,eńia zasadńiczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, ńalez,ńymi
ńa ostatńio zajmowańym stańowisku słuz,bowym. 
2. Przy ustalańiu wysokos!ci odprawy uwzględńia się ro! wńiez,  okresy ńieprzerwańej
zawodowej słuz,by wojskowej, jez,eli bezpos!redńio po zwolńieńiu z tej słuz,by z,ołńierz
został przyjęty do słuz,by w Policji i ńie otrzymał odprawy z tytułu poprzedńio  
pełńiońej słuz,by.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiedńio w przypadku podjęcia słuz,by w Policji po
zwolńieńiu ze słuz,by w ińńych słuz,bach, w kto! rych przysługują s!wiadczeńia tego
rodzaju.
Art. 108..
1. W razie s!mierci policjańta, pozostałej po ńim rodzińie przysługuje odprawa 
pos!miertńa w takiej wysokos!ci, w jakiej przysługiwałaby temu policjańtowi odprawa,
gdyby był zwolńiońy ze słuz,by, oraz s!wiadczeńia okres! lońe w art. 114  ust. 1 pkt 2 i 3.
2. S�wiadczeńia, o kto! rych mowa w ust. 1, przysługują małz,ońkowi policjańta, kto! ry
pozostawał z ńim we wspo! lńos!ci małz,eń! skiej, a w dalszej kolejńos!ci dzieciom
jez,eli w dńiu s!mierci policjańta spełńiali waruńki do uzyskańia reńty rodzińńej. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się takz,e do zagińiońych policjańto! w. Zagińięcie 
policjańta  oraz związek tego zagińięcia ze słuz,bą stwierdza   Komeńdańt  Gło! wńy 
Policji.



Art. 109..
1. Policjańtowi w słuz,bie stałej, zwolńiońemu ze słuz,by ńa podstawie art. 41 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 4, wypłaca się co miesiąc przez okres roku po zwolńieńiu ze 
słuz,by s!wiadczeńie pieńięz,ńe w wysokos!ci odpowiadającej uposaz,eńiu 
zasadńiczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobierańymi ńa ostatńio 
zajmowańym stańowisku słuz,bowym.
2. Policjańtowi uprawńiońemu do s!wiadczeńia okres! lońego w ust. 1, kto! ry ńabył 
prawo do zaopatrzeńia emerytalńego, przysługuje prawo wyboru jedńego z tych  
s!wiadczeń! .
3. Policjańtowi zwolńiońemu ze słuz,by ńa podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6, kto! ry z
powodu ńadal trwającej choroby ńie moz,e podjąc! zatrudńieńia, wypłaca się co 
miesiąc s!wiadczeńie pieńięz,ńe okres! lońe w ust. 1 przez okres choroby, ńie dłuz,ej 
jedńak ńiz,  przez okres 3 miesięcy, chyba z,e wczes!ńiej komisja lekarska wyda 
orzeczeńie o ińwalidztwie stańowiące podstawę do ustaleńia prawa do reńty  
ińwalidzkiej.
Art. 110.
Odprawa  oraz  ińńe s!wiadczeńia ńie przysługują policjańtowi, kto! ry bezpos!redńio 
po zwolńieńiu ze słuz,by został przyjęty do zawodowej słuz,by wojskowej lub do ińńej
słuz,by, w kto! rej przysługuje prawo do takich s!wiadczeń! .
Art. 111.
1. W razie s!mierci policjańta, ńiezalez,ńie od odprawy pos!miertńej przysługuje 
zasiłek pogrzebowy w wysokos!ci:
1)4 000 zł, jez,eli koszty pogrzebu pońosi małz,ońek, dzieci, wńuki, rodzeń! stwo  lub 
rodzice;
2) koszto! w rzeczywis!cie pońiesiońych, ńajwyz,ej jedńak do wysokos!ci okres! lońej w 
pkt 1, jez,eli koszty pogrzebu pońosi ińńa osoba.
2. Jez,eli s!mierc! policjańta ńastąpiła ńa skutek wypadku pozostającego w związku ze 
słuz,bą, koszty pogrzebu pokrywa się ze s!rodko! w Komeńdy Gło! wńej Policji. 
Komeńdańt Gło! wńy Policji moz,e wyrazic! zgodę ńa pokrycie koszto! w pogrzebu 
policjańta zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze słuz,bą.

3. W razie pokrycia koszto! w pogrzebu policjańta ze s!rodko! w Komeńdy Gło! wńej 
Policji osobom wymieńiońym w ust. 1 pkt 1 przysługuje połowa zasiłku 
pogrzebowego.

Art. 112.
1. W razie choroby  oraz  urlopu  policjańt otrzymuje uposaz,eńie zasadńicze, dodatki 
do uposaz,eńia o charakterze stałym i ińńe ńalez,ńos!ci pieńięz,ńe ńalez,ńe ńa ostatńio 
zajmowańym stańowisku słuz,bowym – z uwzględńieńiem powstałych w tym okresie 
zmiań, mających wpływ ńa prawo do uposaz,eńia i ińńych ńalez,ńos!ci pieńięz,ńych lub 
ńa ich wysokos!c!.
2. Mińister   Sprawiedliwos!ci w porozumieńiu z  Mińistrem Fińańso! w moz,e, w drodze
rozporządzeńia, ograńiczyc! w całos!ci lub w częs!ci wypłatę ńiekto! rych dodatko! w do 
uposaz,eńia w okresie choroby, urlopu okoliczńos!ciowego  uwzględńiając rodzaje i 
wysokos!c! dodatko! w, kto! rych wypłata podlega ograńiczeńiu w razie choroby, urlopu 
okoliczńos!ciowego  a takz,e włas!ciwos!c! orgańo! w w tych sprawach. 



Art. 113.
Do policjańta delegowańego do pełńieńia fuńkcji oficera łączńikowego w polskich
przedstawicielstwach dyplomatyczńych w zakresie prawa do uposaz,eńia oraz ińńych
s!wiadczeń!  i ńalez,ńos!ci pieńięz,ńych stosuje się wyłączńie przepisy dotyczące 
pracowńiko! w polskich przedstawicielstw dyplomatyczńych.
Art. 114.
1. Policjańtowi zawieszońemu w czyńńos!ciach słuz,bowych zawiesza się od 
ńajbliz,szego termińu płatńos!ci 50 % ostatńio ńalez,ńego uposaz,eńia.
2. Po zakoń! czeńiu postępowańia karńego lub dyscyplińarńego, będącego przyczyńą
zawieszeńia w czyńńos!ciach słuz,bowych, policjańt otrzymuje zawieszońą częs!c!
uposaz,eńia oraz obligatoryjńe podwyz,ki wprowadzońe w okresie zawieszeńia,
jez,eli ńie został skazańy prawomocńym wyrokiem sądu lub ukarańy karą 
dyscyplińarńą wydaleńia ze słuz,by.
Art. 115.
1. Policjańtowi tymczasowo aresztowańemu zawiesza się od ńajbliz,szego termińu 
płatńos!ci 50 % ostatńio ńalez,ńego uposaz,eńia.
2. W razie umorzeńia postępowańia karńego lub uńiewińńieńia prawomocńym 
wyrokiem sądu, policjańt otrzymuje zawieszońą częs!c! uposaz,eńia oraz obligatoryjńe 
podwyz,ki tego uposaz,eńia, wprowadzońe w okresie zawieszeńia, choc!by umorzeńie 
lub uńiewińńieńie ńastąpiło po zwolńieńiu policjańta ze słuz,by, z zastrzez,eńiem  
przepisu ust. 3.
3. Przepisu ust. 2 ńie stosuje się w przypadku, gdy postępowańie karńe umorzońo z
powodu przedawńieńia lub amńestii, a takz,e w razie waruńkowego umorzeńia
postępowańia karńego.
Art. 116.
1. Policjańtowi, kto! ry samowolńie opus!cił miejsce pełńieńia słuz,by albo pozostaje
poza ńim lub ńie   końtyńuuje  słuz,by, zawiesza się uposaz,eńie od ńajbliz,szego 
termińu płatńos!ci. Jez,eli policjańt pobrał juz,  za czas ńie usprawiedliwiońej 
ńieobecńos!ci uposaz,eńie, potrąca mu się odpowiedńią częs!c! uposaz,eńia przy 
ńajbliz,szej   wypłacie.
2. W razie uzńańia ńieobecńos!ci za usprawiedliwiońą, wypłaca się policjańtowi
zawieszońe uposaz,eńie; w przypadku ńieobecńos!ci ńie usprawiedliwiońej policjańt
traci za kaz,dy dzień!  ńieobecńos!ci 1/30 częs!c! uposaz,eńia miesięczńego.
3. Policjańtowi, kto! ry rozpoczyńa urlop bezpłatńy w ciągu miesiąca kaleńdarzowego,
przysługuje uposaz,eńie w wysokos!ci 1/30 uposaz,eńia miesięczńego za kaz,dy
dzień!  poprzedzający dzień!  rozpoczęcia urlopu bezpłatńego.  Jez,eli policjańt pobrał 
juz,  uposaz,eńie za czas urlopu bezpłatńego, potrąca się mu odpowiedńią  częs!c! 
uposaz,eńia przy ńajbliz,szej wypłacie.
Art. 117.
1. Z uposaz,eńia policjańta mogą byc! dokońywańe potrąceńia w grańicach i ńa 
zasadach  okres! lońych w przepisach prawa pracy oraz w ińńych przepisach 
szczego! lńych stosowańych do wyńagrodzeń!  za pracę, jez,eli przepisy ńińiejszej 
ustawy ńie stańowią ińaczej.
2.  Odprawa z tytułu zwolńieńia ze słuz,by podlega egzekucji wyłączńie ńa 
zaspokojeńie zaległych s!wiadczeń!  alimeńtacyjńych, z uwzględńieńiem ograńiczeń!  
wyńikających z ust. 1.



Rozdział 10
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów
Art. 118.
1. Policjańt odpowiada dyscyplińarńie za popełńieńie przewińieńia dyscyplińarńego
polegającego ńa ńaruszeńiu dyscyplińy słuz,bowej   oraz  ńieprzestrzegańiu zasad 
etyki zawodowej.
2. Naruszeńie dyscyplińy słuz,bowej stańowi czyń policjańta polegający ńa 
zawińiońym ńiewykońańiu obowiązko! w wyńikających z  ńiezastosowańia się  do  
rozkazo! w i poleceń!  wydańych przez przełoz,ońych , ńie  przestrzegańia  regulamińu,   
czasu  pracy  oraz  zarządzeń!     oraz rozporządzeń!    słuz,bowych.
3. Naruszeńiem dyscyplińy słuz,bowej jest   takz,e :
2) zawińiońe zańiechańie czyńńos!ci słuz,bowej albo wykońańie jej rozmys!lńie  w 
sposo! b ńieprawidłowy,
3) zawińiońe ńiedopełńieńie obowiązko! w słuz,bowych albo przekroczeńie 
uprawńień!  okres! lońych w przepisach prawa  w  art. 231  KK  jes! li  ńiedopełńieńie 
obowiązko! w słuz,bowych albo przekroczeńie uprawńień!   ńie  spowodowało   
skutko! w o wysokiej szkodliwos!ci  , w   przeciwńym przypadku  za  ńa ruszeńie  Art. 
231  Kk  policjańt  odpowiada  stosowńie   do zawińiońych skutko! w  według  
Kodeksu  Karńego;
4) zawińiońe wprowadzeńie w błąd przełoz,ońego lub ińńego policjańta, jez,eli 
spowodowało to lub mogło spowodowac! szkodę słuz,bie, policjańtowi lub ińńej 
osobie  z  odpowiedzialńos!cią   stosowńą   do zawińiońych skutko! w  według  Kodeksu
Karńego  jes! li   takie miały  miejsce.
5) postępowańie przełoz,ońego w sposo! b przyczyńiający się do rozluz!ńieńia 
dyscyplińy słuz,bowej w podległej jedńostce orgańizacyjńej lub komo! rce 
orgańizacyjńej    Korpusu  Policji  Pań! stwowej ,
6) stawieńie się do słuz,by w stańie po uz,yciu alkoholu lub podobńie działającego 
s!rodka oraz spoz,ywańie alkoholu lub podobńie działającego s!rodka w czasie słuz,by 
albo w obiektach lub ńa tereńach zajmowańych przez   Korpus Policji  Pań! stwowej  
kto! re  moz,e  zaskutkowac!  wydaleńiem   ze słuz,by 
7) zawińiońa utrata słuz,bowej brońi palńej, amuńicji lub legitymacji słuz,bowej,
8) zawińiońa utrata przedmiotu stańowiącego wyposaz,eńie słuz,bowe, kto! rego 
wykorzystańie przez osoby ńieuprawńiońe wyrządziło szkodę obywatelowi lub 
stworzyło zagroz,eńie dla porządku publiczńego lub bezpieczeń! stwa powszechńego,
9) zawińiońa utrata materiału zawierającego ińformacje ńiejawńe.
4. Czyń stańowiący przewińieńie dyscyplińarńe, spełńiający jedńoczes!ńie cechy 
przestępstwa lub wykroczeńia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczeńia 
skarbowego, podlega odpowiedzialńos!ci dyscyplińarńej ńiezalez,ńie od 
odpowiedzialńos!ci karńej.
Art. 119.
Przewińieńie dyscyplińarńe jest zawińiońe wtedy, gdy policjańt:
1) ma zamiar jego popełńieńia, to jest chce je popełńic! albo przewidując moz, liwos!c!
jego popełńieńia, ńa to się godzi,
2) ńie mając zamiaru jego popełńieńia, popełńia je jedńak ńa skutek ńiezachowańia 
ostroz,ńos!ci wymagańej w dańych okoliczńos!ciach, mimo z,e moz, liwos!c! taką 
przewidywał albo mo! gł i powińień przewidziec!.



Art. 120.
1. Policjańt odpowiada dyscyplińarńie, jez,eli popełńia przewińieńie dyscyplińarńe 
sam albo wspo! lńie lub w porozumieńiu z ińńą osobą, a takz,e w przypadku, gdy 
kieruje popełńieńiem przez ińńego policjańta przewińieńia dyscyplińarńego.
2. Policjańt odpowiada dyscyplińarńie takz,e w przypadku, gdy ńakłańia ińńego 
policjańta do popełńieńia przewińieńia dyscyplińarńego albo ułatwia jego 
popełńieńie.

3. Kaz,dy z policjańto! w, o kto! rych mowa w ust. 1 i 2, odpowiada w grańicach 
swojej  wińy, ńiezalez,ńie od odpowiedzialńos!ci pozostałych oso! b.

Art. 121.
1. Przełoz,ońym dyscyplińarńym jest przełoz,ońy  ńadrzędńy  ńad  jedńostką  
orgańizacyjńą Korpusu Policji  Pań! stwowej .
 2. Przełoz,ońym dyscyplińarńym policjańta delegowańego do czasowego pełńieńia
słuz,by lub kto! remu powierzońo pełńieńie obowiązko! w słuz,bowych albo kto! rego 
skierowańo ńa szkoleńie zawodowe, studia w Wyz,szej Szkole Policji lub kurs 
doskońaleńia zawodowego w szkole policyjńej lub os!rodku szkoleńia Policji jest 
przełoz,ońy dyscyplińarńy w miejscu pełńieńia słuz,by, odbywańia szkoleńia lub 
ńauki. 
3. Przełoz,ońym dyscyplińarńym policjańta delegowańego do pełńieńia słuz,by poza 
grańicami pań! stwa jest dowo! dca końtyńgeńtu policyjńego, w kto! rym policjańt pełńi 
słuz,bę. 
4. Policjańt oddelegowańy do pełńieńia zadań!  słuz,bowych poza Policją podlega
władzy dyscyplińarńej przełoz,ońego ńadrzędńego w  tej  słuz,bie. 
5. Przełoz,ońy dyscyplińarńy moz,e w formie pisemńej upowaz,ńic! swoich zastępco! w
 do załatwiańia spraw dyscyplińarńych w jego imieńiu w ustalońym zakresie.

6. Wątpliwos!ci w zakresie ustaleńia włas!ciwos!ci przełoz,ońego w sprawach 
dyscyplińarńych rozstrzyga wyz,szy przełoz,ońy dyscyplińarńy w drodze 
postańowieńia.

8. Wyz,szymi przełoz,ońymi dyscyplińarńymi w postępowańiu dyscyplińarńym są:
1) Komeńdańt   Okręgowy  Policji – w stosuńku do Komeńdańta Powiatowego  Policji,
2) Komeńdańt Stołeczńy Policji – w stosuńku do Komeńdańta Powiatowego  Policji,
3) Komeńdańt Gło! wńy Policji – w stosuńku do Komeńdańta   Okręgowego  Policji, 
Komeńdańta Stołeczńego Policji, Komeńdańta Szkoły Policyjńej i dowo! dcy 
końtyńgeńtu policyjńego.
Art. 122.
1. Karami dyscyplińarńymi są:
1) ńagańa  ustńa  lub pisemńa
2) obńiz,eńie stopńia  lub  degradacja
3) areszt  do  7  dńi 

  4)wydaleńie ze słuz,by z  degradacją 
2. Kary dyscyplińarńe wraz z    uzasadńieńiem podlegają  wpisańiu  do  akt.
Art. 123.
1. Za popełńiońe przewińieńie dyscyplińarńe moz,ńa wymierzyc! tylko jedńą karę
dyscyplińarńą.
2. Za popełńieńie kilku przewińień!  dyscyplińarńych moz,ńa wymierzyc! jedńą karę
dyscyplińarńą, odpowiedńio surowszą.



Art. 124.
1. Wymierzońa kara powińńa byc! wspo! łmierńa do popełńiońego przewińieńia 
dyscyplińarńego i stopńia zawińieńia, w szczego! lńos!ci powińńa uwzględńiac! 
okoliczńos!ci popełńieńia przewińieńia dyscyplińarńego, jego skutki, w tym 
ńastępstwa dla słuz,by, rodzaj i stopień!  ńaruszeńia ciąz,ących ńa obwińiońym 
obowiązko! w, pobudki działańia, zachowańie obwińiońego przed popełńieńiem 
przewińieńia dyscyplińarńego i po jego popełńieńiu oraz dotychczasowy przebieg
słuz,by.
2. Na zaostrzeńie wymiaru kary mają wpływ ńastępujące okoliczńos!ci popełńieńia
przewińieńia dyscyplińarńego:
1) działańie z motywacji zasługującej ńa szczego! lńe potępieńie albo w stańie
po uz,yciu alkoholu lub ińńego podobńie działającego s!rodka,
2) popełńieńie przewińieńia dyscyplińarńego przez policjańta przed zatarciem
wymierzońej mu kary dyscyplińarńej,
3) powaz,ńe skutki przewińieńia dyscyplińarńego, zwłaszcza istotńe zakło! ceńie
realizacji zadań!  Policji lub ńaruszeńia dobrego imieńia Policji,
4) działańie w obecńos!ci podwładńego, wspo! lńie z ńim lub ńa jego szkodę.
3. Na złagodzeńie wymiaru kary mają wpływ ńastępujące okoliczńos!ci popełńieńia
przewińieńia dyscyplińarńego:
1) ńieumys!lńos!c! jego popełńieńia,
2) podjęcie przez policjańta starań!  o zmńiejszeńie jego skutko! w,
3) wykazańy brak ńalez,ytego dos!wiadczeńia zawodowego lub dostateczńych 
umiejętńos!ci zawodowych,
4) dobrowolńe poińformowańie przełoz,ońego dyscyplińarńego o popełńieńiu
przewińieńia dyscyplińarńego   wraz z  uzasadńieńiem przed wszczęciem 
postępowańia dyscyplińarńego.
4.Przełoz,ońy dyscyplińarńy uwzględńia okoliczńos!ci, o kto! rych mowa w ust. 1–4
wyłączńie w stosuńku do policjańta, kto! rego ońe dotyczą.
Art. 125.
1. Przełoz,ońy dyscyplińarńy, jez,eli zachodzi uzasadńiońe przypuszczeńie 
popełńieńia przez policjańta przewińieńia dyscyplińarńego:
1) wszczyńa postępowańie dyscyplińarńe:
a) z własńej ińicjatywy,
b) ńa wńiosek bezpos!redńiego przełoz,ońego policjańta,
c) ńa poleceńie wyz,szego przełoz,ońego,
d) ńa z,ądańie sądu , prokuratora, oraz  orgańu
2) moz,e wszcząc! postępowańie dyscyplińarńe ńa wńiosek pokrzywdzońego.
2. Wyz,szy przełoz,ońy dyscyplińarńy moz,e wszcząc! lub przejąc! do prowadzeńia 
postępowańie dyscyplińarńe przed wydańiem orzeczeńia, jez,eli w jego oceńie
jest to końieczńe z uwagi ńa charakter sprawy.
3. W przypadku, o kto! rym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d) i pkt 2, przełoz,ońy 
dyscyplińarńy zawiadamia   strońy  o wszczęciu postępowańia dyscyplińarńego i 
wyńiku tego postępowańia, przesyłając odpis wydańego orzeczeńia lub 
postańowieńia. Materiały przekazańe przez sąd, prokuratora albo pokrzywdzońego 
włącza się do akt postępowańia dyscyplińarńego.
4. Jez,eli zachodzą wątpliwos!ci co do popełńieńia przewińieńia dyscyplińarńego,
jego kwalifikacji prawńej albo toz,samos!ci sprawcy, przed wszczęciem postępowańia



dyscyplińarńego przełoz,ońy dyscyplińarńy zleca przeprowadzeńie czyńńos!ci
wyjas!ńiających. Czyńńos!ci te ńalez,y ukoń! czyc! w termińie 30 dńi.
5. Postępowańie dyscyplińarńe wszczyńa się z dńiem wydańia postańowieńia o
wszczęciu postępowańia dyscyplińarńego. Policjańta, co do kto! rego wydańo 
postańowieńie o wszczęciu postępowańia dyscyplińarńego, uwaz,a się za 
obwińiońego.
6. Postańowieńie o wszczęciu postępowańia dyscyplińarńego zawiera:
1) ozńaczeńie przełoz,ońego dyscyplińarńego,
2) datę wydańia postańowieńia,
3) stopień! , imię i ńazwisko oraz stańowisko słuz,bowe obwińiońego,
4) opis przewińieńia dyscyplińarńego zarzucańego obwińiońemu wraz z jego
kwalifikacją prawńą,
5) uzasadńieńie faktyczńe zarzucańego przewińieńia dyscyplińarńego,
6) ozńaczeńie rzeczńika dyscyplińarńego prowadzącego postępowańie,
7) podpis z podańiem stopńia, imieńia i ńazwiska przełoz,ońego dyscyplińarńego,
8) pouczeńie o uprawńieńiach przysługujących obwińiońemu w toku postępowańia
dyscyplińarńego.

Art. 126.
1. Postępowańia dyscyplińarńego ńie wszczyńa się, a wszczęte umarza:
1) jez,eli czyńńos!ci wyjas!ńiające ńie potwierdziły zaistńieńia przewińieńia 
dyscyplińarńego,
2) po upływie termińo! w okres! lońych w ustawie
3) w razie s!mierci policjańta,
4) jez,eli w tej samej sprawie zapadło prawomocńe orzeczeńie dyscyplińarńe
lub toczy się postępowańie dyscyplińarńe.
2. Postańowieńie o odmowie wszczęcia postępowańia dyscyplińarńego oraz 
orzeczeńie o umorzeńiu postępowańia dyscyplińarńego doręcza się 
pokrzywdzońemu, jez,eli złoz,ył oń wńiosek o wszczęcie postępowańia 
dyscyplińarńego. Na postańowieńie o odmowie wszczęcia postępowańia 
dyscyplińarńego oraz ńa orzeczeńie o umorzeńiu tego postępowańia pokrzywdzońy 
moz,e wńies!c! odpowiedńio zaz,aleńie lub odwołańie, w termińie 7 dńi od dńia ich 
doręczeńia.
3. Postępowańia dyscyplińarńego ńie wszczyńa się po upływie 90 dńi od dńia 
powzięcia przez przełoz,ońego dyscyplińarńego wiadomos!ci o popełńieńiu 
przewińieńia dyscyplińarńego.
4. Kary dyscyplińarńej ńie moz,ńa wymierzyc! po upływie roku od dńia popełńieńia
przewińieńia dyscyplińarńego. Zawieszeńie postępowańia dyscyplińarńego 
wstrzymuje bieg tego termińu.
5. Jez,eli przewińieńiem dyscyplińarńym jest czyń zawierający jedńoczes!ńie cechy 
przestępstwa lub wykroczeńia  zastosowańie  mają  przepisy  KPK.
Art. 127.  
 W przypadku wyłączeńia Komeńdańta Gło! wńego Policji od udziału w postępowańiu 
dyscyplińarńym z okres! lońych  przyczyńy  i powodo! w  postępowańie dyscyplińarńe  
przejmuje jedeń z jego zastępco! w.



Art. 128.
1.Przełoz,ońy  dyscyplińarńy zbiera materiał dowodowy i podejmuje czyńńos!ci 
ńiezbędńe do wyjas!ńieńia sprawy. W szczego! lńos!ci przesłuchuje s!wiadko! w, 
obwińiońego, przyjmuje od ńiego wyjas!ńieńia, dokońuje oględziń. Z czyńńos!ci tych 
sporządza   się protokoły. Przełoz,ońy  dyscyplińarńy moz,e takz,e zlecic! 
przeprowadzeńie odpowiedńich badań! .
2. Z czyńńos!ci ińńych ńiz,  wymieńiońe w ust. 1 sporządza się protoko! ł, jez,eli przepis
szczego! lńy tego wymaga albo przełoz,ońy dyscyplińarńy lub rzeczńik dyscyplińarńy 
uzńa to za potrzebńe. W pozostałych przypadkach moz,ńa ograńiczyc!  się do 
sporządzeńia ńotatki urzędowej.
3. Protoko! ł powińień zawierac!:
1) ozńaczeńie czyńńos!ci, jej czasu i miejsca, oso! b w ńiej uczestńiczących lub
obecńych oraz charakteru ich uczestńictwa,
2) opis przebiegu czyńńos!ci,
3) w miarę potrzeby:
a) stwierdzeńie ińńych okoliczńos!ci dotyczących przebiegu czyńńos!ci,
b) os!wiadczeńia i wńioski uczestńiko! w czyńńos!ci,
c) pouczeńie o uprawńieńiach i obowiązkach.
4. Wyjas!ńieńia, zezńańia, os!wiadczeńia i wńioski oraz stwierdzeńia okres! lońych
okoliczńos!ci przez    przełoz,ońego dyscyplińarńego   o kto! rym mowa w ust. 8, 
zapisuje się w protokole z moz, liwą dokładńos!cią, a osoby biorące udział w czyńńos!ci 
mają prawo z,ądac! zapisańia w protokole z pełńą dokładńos!cią wszystkiego, co 
dotyczy ich praw i ińtereso! w.
5. Osoby biorące udział w czyńńos!ci, z kto! rej jest sporządzańy protoko! ł, a takz,e 
osoby obecńe, po zapozńańiu się z tres!cią protokołu, podpisują kaz,dą jego strońę.
Odmowę zapozńańia się z tres!cią protokołu, a takz,e odmowę lub brak podpisu 
kto! rejkolwiek osoby ńalez,y omo! wic! w protokole.
6. Przełoz,ońy  dyscyplińarńy w toku postępowańia wydaje postańowieńia, jez,eli ich 
wydańie ńie jest zastrzez,ońe do włas!ciwos!ci przełoz,ońego dyscyplińarńego.
7. Postańowieńie wydańe w toku postępowańia, z wyjątkiem postańowieńia o 
wszczęciu postępowańia dyscyplińarńego, powińńo zawierac!:
1) ozńaczeńie wydającego postańowieńie przełoz,ońego dyscyplińarńego,
2) datę wydańia postańowieńia,
3) podstawę prawńą wydańia postańowieńia,
4) stopień! , imię i ńazwisko oraz stańowisko słuz,bowe obwińiońego,
5) rozstrzygńięcie,
6) uzasadńieńie faktyczńe i prawńe,
7) pouczeńie, czy i w jakim trybie przysługuje prawo złoz,eńia zaz,aleńia,

8) podpis z podańiem stopńia, imieńia i ńazwiska wydającego postańowieńie.
8. Jez,eli zebrańy materiał dowodowy to uzasadńia, przełoz,ońy dyscyplińarńy wydaje 
postańowieńie o zmiańie lub uzupełńieńiu zarzuto! w.
Art. 129.
1. W toku postępowańia dyscyplińarńego obwińiońy ma prawo do:
1) odmowy składańia wyjas!ńień! ,
2) zgłaszańia wńiosko! w dowodowych,
3) przeglądańia akt postępowańia dyscyplińarńego oraz sporządzańia z ńich ńotatek,
4) ustańowieńia obroń! cy, kto! rym moz,e byc!  adwokat 



5) wńoszeńia do przełoz,ońego dyscyplińarńego zaz,aleń!  ńa postańowieńia wydańe
w toku postępowańia  w termińie 7 dńi od dńia doręczeńia i w przypadkach 
wskazańych w ustawie; od postańowień!  wydańych przez przełoz,ońego 
dyscyplińarńego zaz,aleńie przysługuje do wyz,szego przełoz,ońego dyscyplińarńego.
2. Przełoz,ońy  dyscyplińarńy moz,e, w drodze postańowieńia, odmo! wic! 
udostępńieńia akt, jez,eli sprzeciwia się temu   ustawa  o ińformacjach  ńiejawńych  
lub o  ochrońie dańych  osobowych. Na postańowieńie przysługuje zaz,aleńie.
3. Ustańowieńie obroń! cy uprawńia go do działańia w całym postępowańiu 
dyscyplińarńym, ńie wyłączając czyńńos!ci po uprawomocńieńiu się orzeczeńia, jez,eli
ńie zawiera ograńiczeń! . O zmiańie zakresu pełńomocńictwa uprawńiającego do 
działańia w postępowańiu dyscyplińarńym lub o jego cofńięciu obwińiońy 
ńiezwłoczńie zawiadamia obroń! cę oraz   przełoz,ońego  dyscyplińarńego.
4. Obroń! ca ńie moz,e podejmowac! czyńńos!ci ńa ńiekorzys!c! obwińiońego. Moz,e oń 
zrezygńowac! z reprezeńtowańia obwińiońego w toku postępowańia dyscyplińarńego,
zawiadamiając o tym obwińiońego oraz    przełoz,ońego  dyscyplińarńego. Do czasu 
ustańowieńia ńowego obroń! cy, jedńak ńie dłuz,ej ńiz,  14 dńi od dńia zawiadomieńia 
obwińiońego, obroń! ca jest obowiązańy podejmowac! ńiezbędńe czyńńos!ci.
5. Udział obroń! cy w postępowańiu dyscyplińarńym ńie wyłącza osobistego działańia
w ńim obwińiońego.
6. Orzeczeńia, postańowieńia, zawiadomieńia i ińńe pisma, wydańe w toku 
postępowańia dyscyplińarńego, doręcza się obwińiońemu oraz obroń! cy, jez,eli został 
ustańowiońy. W razie doręczeńia obwińiońemu i obroń! cy w ro! z,ńych termińach 
pisma, od kto! rego przysługuje odwołańie lub zaz,aleńie, termiń do złoz,eńia 
odwołańia lub zaz,aleńia liczy się od dńia doręczeńia, kto! re ńastąpiło wczes!ńiej.
7. Wńiosek dowodowy obwińiońy zgłasza ńa pis!mie przełoz,ońemu  
dyscyplińarńemu, kto! ry rozstrzyga o uwzględńieńiu wńiosku albo odmawia, w 
drodze postańowieńia, uwzględńieńia wńiosku, jez,eli:
1) okoliczńos!c!, kto! ra ma byc! udowodńiońa, ńie ma zńaczeńia dla rozstrzygńięcia 
sprawy albo jest juz,  udowodńiońa zgodńie z twierdzeńiem wńioskodawcy,
2) dowo! d jest ńieprzydatńy do stwierdzeńia dańej okoliczńos!ci lub ńie da się 
przeprowadzic!,
3) przeprowadzeńie dowodu jest sprzeczńe z prawem.
8. Na postańowieńie w przedmiocie ńieuwzględńieńia wńiosku dowodowego 
przysługuje zaz,aleńie.
9. Nieusprawiedliwiońa ńieobecńos!c! obwińiońego w słuz,bie, zwolńieńie 
obwińiońego od zajęc! słuz,bowych z powodu choroby oraz ńieusprawiedliwiońe 
ńiestawieńńictwo ńa wezwańie    przełoz,ońego dyscyplińarńego ńie wstrzymują 
biegu postępowańia dyscyplińarńego, a czyńńos!ci, w kto! rych jest przewidziańy 
udział obwińiońego, ńie przeprowadza się albo przeprowadza się w miejscu jego 
pobytu.
10. Udział w czyńńos!ciach dowodowych oraz zapozńańie z aktami postępowańia 
dyscyplińarńego obwińiońego zwolńiońego od zajęc! słuz,bowych z powodu choroby 
wymaga zgody lekarza, kto! ry orzekł czasową ńiezdolńos!c! obwińiońego do słuz,by. W 
przypadku braku moz, liwos!ci ńawiązańia końtaktu z lekarzem lub zmiańy lekarza 
zgody takiej moz,e udzielic! lekarz, kto! ry obecńie leczy obwińiońego, a w dalszej 
kolejńos!ci lekarz o takiej samej specjalńos!ci.



Art. 130.
1. Przełoz,ońy dyscyplińarńy jest  obowiązańy badac! oraz uwzględńiac! okoliczńos!ci 
przemawiające zaro! wńo ńa korzys!c!, jak i ńa ńiekorzys!c! obwińiońego.
2. Obwińiońego uwaz,a się za ńiewińńego, dopo! ki wińa jego ńie zostańie 
udowodńiońa i stwierdzońa prawomocńym orzeczeńiem. Niedające się usuńąc! 
wątpliwos!ci rozstrzyga się ńa korzys!c! obwińiońego.
Art. 131.
1. Czyńńos!ci dowodowe w postępowańiu dyscyplińarńym powińńy byc! zakoń! czońe
w termińie miesiąca od dńia wszczęcia tego postępowańia. Wyz,szy przełoz,ońy 
dyscyplińarńy, w drodze postańowieńia, moz,e przedłuz,yc! termiń prowadzeńia 
czyńńos!ci dowodowych do 2 miesięcy.
3. Przełoz,ońy dyscyplińarńy moz,e zawiesic! postępowańie dyscyplińarńe z powodu 
zaistńieńia długotrwałej przeszkody uńiemoz, liwiającej prowadzeńie postępowańia.
Na postańowieńie o zawieszeńiu postępowańia dyscyplińarńego przysługuje 
zaz,aleńie w termińie 7 dńi od dńia doręczeńia postańowieńia. Jez,eli postępowańie 
dyscyplińarńe zostało wszczęte z ińicjatywy pokrzywdzońego, zaz,aleńie to moz,e 
ro! wńiez,  złoz,yc! pokrzywdzońy.
4. Przełoz,ońy dyscyplińarńy wydaje postańowieńie o podjęciu zawieszońego 
postępowańia dyscyplińarńego po ustańiu przeszkody, o kto! rej mowa w ust. 3.

Art. 132.
1. Przełoz,ońy  dyscyplińarńy, po przeprowadzeńiu czyńńos!ci dowodowych i uzńańiu,
z,e zostały wyjas!ńiońe wszystkie istotńe okoliczńos!ci sprawy, zapozńaje obwińiońego
z aktami postępowańia dyscyplińarńego.
2. Obroń! ca moz,e zapozńac! się z aktami postępowańia dyscyplińarńego, o kto! rych
mowa w ust. 1, ńie po! z!ńiej ńiz,  do dńia zapozńańia obwińiońego z tymi aktami.
3. Z czyńńos!ci zapozńańia z aktami postępowańia dyscyplińarńego sporządza się
protoko! ł.
4. Odmowa zapozńańia się z aktami postępowańia lub złoz,eńia podpisu 
stwierdzającego tę okoliczńos!c! ńie wstrzymuje postępowańia.  Przełoz,ońy  
dyscyplińarńy dokońuje wzmiańki o odmowie w aktach postępowańia.
5. Obwińiońy ma prawo w termińie 3 dńi od dńia zapozńańia się z aktami 
postępowańia dyscyplińarńego zgłosic! wńiosek o ich uzupełńieńie. Na wydańe przez 
przełoz,ońego  dyscyplińarńego postańowieńie o odmowie uzupełńieńia akt 
postępowańia dyscyplińarńego obwińiońemu słuz,y prawo złoz,eńia zaz,aleńia.
6. Obwińiońy ma prawo w termińie 3 dńi od dńia zapozńańia się z uzupełńiońymi
aktami postępowańia dyscyplińarńego zgłosic! wńiosek o ich uzupełńieńie w zakresie
wyńikającym z przeprowadzońych czyńńos!ci dowodowych uzupełńiających akta 
tego postępowańia.
7. Przełoz,ońy  dyscyplińarńy, po zapozńańiu obwińiońego z aktami postępowańia 
dyscyplińarńego, wydaje postańowieńie o zakoń! czeńiu czyńńos!ci dowodowych oraz 
sporządza   postańowieńie  koń! cowe, kto! re  zawiera: 
1) postańowieńie o   zakoń! czeńiu  lub  umorzeńiu  albo  zawieszeńiu postępowańia 
dyscyplińarńego,
2)  okres! la zarzucańe przewińieńie dyscyplińarńe, z opisem stańu faktyczńego 
ustalońym ńa podstawie zebrańych dowodo! w,



3) orzeka  co do  ukarańia, uńiewińńieńia  lub  odstąpieńia od ukarańia z 
uzasadńieńiem
Art. 133.
1. Postańowieńie  koń! cowe  powińńo zawierac!:
1) ozńaczeńie przełoz,ońego dyscyplińarńego,
2) datę wydańia orzeczeńia,
3) stopień! , imię i ńazwisko oraz stańowisko słuz,bowe obwińiońego,
4) opis przewińieńia dyscyplińarńego zarzucańego obwińiońemu wraz z kwalifikacją
prawńą,
6) uzasadńieńie  prawńe orzeczeńia,
7) pouczeńie o prawie, termińie i trybie wńiesieńia odwołańia,
8) podpis, z podańiem stopńia, imieńia i ńazwiska przełoz,ońego dyscyplińarńego,
oraz pieczęc! jedńostki orgańizacyjńej  Korpusu  Policji  Pań! stwowej. 
3. Wyz,szy przełoz,ońy dyscyplińarńy uchyla postańowieńie  oraz przekazuje akta 
sprawy ńiz,szemu  przełoz,ońemu i dyscyplińarńemu do uzupełńieńia, w przypadku 
stwierdzeńia, z,e ńie zostały wyjas!ńiońe wszystkie okoliczńos!ci sprawy.
5. Orzeczeńie, o kto! rym mowa w ust. 1, wraz z uzasadńieńiem sporządza się ńa 
pis!mie ńie po! z!ńiej ńiz,  w termińie 14 dńi od dńia wydańia postańowieńia o 
zakoń! czeńiu czyńńos!ci dowodowych.
6. Orzeczeńie, o kto! rym mowa w ust. 1, doręcza się ńiezwłoczńie obwińiońemu.
7. Jez,eli przełoz,ońy dyscyplińarńy,  uzńa, z,e ńalez,y wymierzyc! karę dyscyplińarńą, do
kto! rej wymierzeńia ńie jest uprawńiońy, wńiosek w tej sprawie wraz z aktami 
postępowańia dyscyplińarńego przesyła przełoz,ońemu dyscyplińarńemu 
uprawńiońemu do wymierzeńia tej kary.
8. W przypadku zamiaru wymierzeńia kary wydaleńia ze słuz,by w Policji przełoz,ońy
dyscyplińarńy, przed wydańiem orzeczeńia dyscyplińarńego, wzywa obwińiońego
do raportu w celu wysłuchańia go.  Obwińiońemu doręcza się sprawozdańie w 
termińie umoz, liwiającym zapozńańie się z   ńim przed raportem.
9. Przepisu ust. 8 ńie stosuje się w przypadku:
1) tymczasowego aresztowańia obwińiońego,
2) odmowy obwińiońego stawieńia się do raportu lub ńieusprawiedliwiońej
ńieobecńos!ci w wyzńaczońym termińie raportu,
3) zaistńieńia ińńej przeszkody uńiemoz, liwiającej obwińiońemu stawieńie się
do raportu w termińie 14 dńi od dńia doręczeńia postańowieńia o zakoń! czeńiu
czyńńos!ci dowodowych.
Art. 134.
1. Postępowańie dyscyplińarńe jest dwuiństańcyjńe. Od orzeczeńia wydańego w 
pierwszej iństańcji obwińiońemu przysługuje odwołańie w termińie 7 dńi od  dńia 
doręczeńia orzeczeńia.
2. Odwołańie składa się do wyz,szego przełoz,ońego dyscyplińarńego za 
pos!redńictwem przełoz,ońego, kto! ry wydał orzeczeńie w pierwszej iństańcji.
3. Wyz,szy przełoz,ońy dyscyplińarńy odmawia przyjęcia odwołańia, w drodze 
postańowieńia, jez,eli zostało wńiesiońe po termińie lub przez osobę ńieuprawńiońą 
albo jest ńiedopuszczalńe. Postańowieńie w tej sprawie jest ostateczńe.



4. Jez,eli orzeczeńie lub postańowieńie w pierwszej iństańcji wydał Komeńdańt 
Gło! wńy Policji, odwołańie lub zaz,aleńie ńie przysługuje. Obwińiońy moz,e jedńak w 
termińie, o kto! rym mowa w ust. 1, zwro! cic! się do Komeńdańta Gło! wńego Policji z 
wńioskiem o pońowńe rozpatrzeńie sprawy; do wńiosku tego stosuje się 
odpowiedńio przepisy dotyczące odwołań!  od orzeczeń! .
Art. 135.
1. W postępowańiu odwoławczym rozpozńańie sprawy ńastępuje ńa podstawie stańu
faktyczńego ustalońego w postępowańiu dyscyplińarńym. Jez,eli jest to potrzebńe
do prawidłowego wydańia orzeczeńia, wyz,szy przełoz,ońy dyscyplińarńy
moz,e uzupełńic! materiał dowodowy, zlecając  prowadzącemu postępowańie 
dyscyplińarńe wykońańie czyńńos!ci dowodowych,  okres! lając ich zakres.
2. Z materiałami uzyskańymi w wyńiku czyńńos!ci dowodowych, o kto! rych mowa
w ust. 1,  przełoz,ońy  dyscyplińarńy zapozńaje obwińiońego. W termińie 3 dńi od
dńia zapozńańia obwińiońy ma prawo zgłoszeńia wyz,szemu przełoz,ońemu 
dyscyplińarńemu, o kto! rym mowa w ust. 1, uwag dotyczących przeprowadzońych 
czyńńos!ci dowodowych. Przepisy art. 135i ust. 1–4 stosuje się odpowiedńio.
Art. 136.
1. Wyz,szy przełoz,ońy dyscyplińarńy moz,e zaskarz,ońe orzeczeńie:
1) utrzymac! w mocy albo
2) uchylic! w całos!ci albo w częs!ci i w tym zakresie uńiewińńic! obwińiońego, odstąpic!
od ukarańia, względńie wymierzyc! ińńą karę, bądz!  uchylając to orzeczeńie – umorzyc!
postępowańie dyscyplińarńe w pierwszej iństańcji,  albo
3) uchylic! w całos!ci i przekazac! sprawę do pońowńego rozpatrzeńia przez 
przełoz,ońego dyscyplińarńego, gdy rozstrzygńięcie sprawy wymaga 
przeprowadzeńia  czyńńos!ci dowodowych w całos!ci lub w zńaczńej częs!ci.
5. Postępowańie odwoławcze umarza się w przypadku cofńięcia odwołańia.
6. W postępowańiu odwoławczym wyz,szy przełoz,ońy dyscyplińarńy ńie moz,e 
wymierzyc! surowszej kary dyscyplińarńej, chyba z,e zaskarz,ońe orzeczeńie raz,ąco 
ńarusza prawo lub ińteres słuz,by.
Art. 137.
1. Orzeczeńie lub postańowieńie staje się prawomocńe:
1) z upływem termińu do wńiesieńia odwołańia lub zaz,aleńia, jez,eli go ńie
wńiesiońo,
2) w dńiu wydańia orzeczeńia lub postańowieńia przez orgań odwoławczy.

2. Przełoz,ońy dyscyplińarńy, po uprawomocńieńiu się orzeczeńia lub 
postańowieńia, ńiezwłoczńie wykońuje orzeczońą karę. Przy orzeczeńiu kary 
zakazu opuszczańia wyzńaczońego miejsca przebywańia przełoz,ońy 
dyscyplińarńy okres! la termiń rozpoczęcia i zakoń! czeńia kary, jedńoczes!ńie 
powiadamia o tym  ukarańego.

3. Przełoz,ońy włas!ciwy w sprawach osobowych po uprawomocńieńiu się orzeczeńia
ńiezwłoczńie wykońuje karę ostrzez,eńia o ńiepełńej przydatńos!ci do słuz,by
ńa zajmowańym stańowisku.
4. Przełoz,ońy  po uprawomocńieńiu się orzeczeńia ńiezwłoczńie wykońuje karę  
orzeczońą w postępowańiu  dyscyplińarńym.
5. Prawomocńe orzeczeńie o odstąpieńiu od ukarańia albo o ukarańiu oraz 
prawomocńe postańowieńie o odstąpieńiu od wszczęcia postępowańia 
dyscyplińarńego  włącza się do akt osobowych policjańta.



Art. 138.
1. W zakresie ńieuregulowańym w ńińiejszej ustawie do postępowańia 
dyscyplińarńego stosuje się odpowiedńio przepisy Kodeksu Postępowańia Karńego, 
dotyczące wezwań! , termińo! w, doręczeń!  i s!wiadko! w, z wyłączeńiem moz, liwos!ci 
ńakładańia kar porządkowych. .

2. O zwolńieńiu od złoz,eńia zezńańia lub odpowiedzi ńa pytańia osoby 
pozostającej z obwińiońym w szczego! lńie bliskim stosuńku osobistym 
rozstrzyga rzeczńik dyscyplińarńy. Na odmowę zwolńieńia od złoz,eńia 
zezńańia lub odpowiedzi ńa pytańia słuz,y zaz,aleńie w termińie 3 dńi od dńia 
doręczeńia postańowieńia.

Art. 139.
1. Zatarcie kary dyscyplińarńej ozńacza uzńańie kary za ńiebyłą.
2. W przypadku ńieńagańńej słuz,by, stwierdzońej w opińii słuz,bowej, przełoz,ońy 
dyscyplińarńy   moz,e zatrzec! karę dyscyplińarńą  ńie wczes!ńiej ńiz,  przed upływem
12 miesięcy od dńia orzeczeńia kary .
3.  Zatarcie kary dyscyplińarńej powoduje usuńięcie z akt osobowych policjańta 
orzeczeńia o ukarańiu wyłączńie  ńagańą   ustńą  oraz  pisemńą. 
Art. 140.
1. Postępowańie dyscyplińarńe zakoń! czońe prawomocńym orzeczeńiem wzńawia
się, jez,eli:
1) dowody, ńa podstawie kto! rych ustalońo istotńe dla sprawy okoliczńos!ci,
okazały się fałszywe,
2) zostały ujawńiońe istotńe dla sprawy okoliczńos!ci, kto! re ńie były zńańe w
toku postępowańia dyscyplińarńego,
3) orzeczeńie wydańo z ńaruszeńiem obowiązujących przepiso! w, jez,eli mogło
to miec! wpływ ńa tres!c! orzeczeńia,
4) orzeczeńie zostało wydańe w oparciu o ińńą decyzję lub orzeczeńie  kto! re zostały 
ńastępńie uchylońe lub zmieńiońe.
2. Postępowańia dyscyplińarńego ńie wzńawia się ńa ńiekorzys!c! ukarańego po 
ustańiu karalńos!ci przewińieńia dyscyplińarńego.
3. Postępowańia dyscyplińarńego ńie wzńawia się po upływie 5 lat od dńia 
uprawomocńieńia się orzeczeńia.
Art. 141.
1. Po wzńowieńiu postępowańia dyscyplińarńego przeprowadza się czyńńos!ci 
dowodowe ograńiczońe do przyczyń wzńowieńia, a po ich zakoń! czeńiu, stosowńie
do poczyńiońych ustaleń! , wydaje się orzeczeńie:
1) uchylające dotychczasowe orzeczeńie i stwierdzające uńiewińńieńie ukarańego
lub umorzeńie postępowańia dyscyplińarńego albo
2) zmieńiające dotychczasowe orzeczeńie i wymierzające ińńą karę dyscyplińarńą,
albo
3) odmawiające uchyleńia dotychczasowego orzeczeńia.
2. Zmiańa dotychczasowego orzeczeńia i wymierzeńie ińńej kary dyscyplińarńej
ńie moz,e ńastąpic! po ustańiu karalńos!ci przewińieńia dyscyplińarńego.
3. Orzeczeńie kary surowszej od dotychczasowej jest moz, liwe tylko wtedy, gdy
wzńowieńie ńastępuje z urzędu i orzeczońa kara jest raz,ąco ńiewspo! łmierńa do
popełńiońego przewińieńia dyscyplińarńego.



4. Jez,eli w ńastępstwie wzńowieńia postępowańia wymierzońo karę łagodńiejszą,
ulegają uchyleńiu skutki kary dotychczasowej, a w razie wymierzeńia kary 
surowszej, jej wykońańie rozpoczyńa się od dńia wymierzeńia.
5. Na orzeczeńie i postańowieńie wydańe w trybie wzńowieńia postępowańia 
dyscyplińarńego słuz,y ukarańemu lub obwińiońemu, a w przypadku jego s!mierci,
człońkowi rodzińy uprawńiońemu do reńty rodzińńej, odwołańie lub zaz,aleńie
do wyz,szego przełoz,ońego dyscyplińarńego w termińie 7 dńi od dńia doręczeńia,
z tym z,e ńa orzeczeńia i postańowieńia wydańe przez Komeńdańta Gło! wńego
Policji przysługuje jedyńie, w takim samym termińie, wńiosek o pońowńe
rozpatrzeńie sprawy. Przepisy art. 135ń ust. 4–6 stosuje się odpowiedńio.
6. Termiń zatarcia kary zmieńiońej w ńastępstwie wzńowieńia postępowańia liczy
się od dńia uprawomocńieńia się orzeczeńia o wymierzeńiu ńowej kary. Na poczet
okresu zatarcia ńowej kary zalicza się okres zatarcia, kto! ry upłyńął od
uprawomocńieńia się orzeczeńia kary dotychczasowej.
Art. 142.
Od orzeczeńia oraz postańowieńia koń! czącego wyz,sze postępowańie dyscyplińarńe 
policjańtowi przysługuje prawo wńiesieńia skargi   kasacyjńej do Najwyz,szego 
Trybuńału  Admińistracyjńego.

Rozdział 11
Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich  ONZ.
Art. 143.
Policjańci i   fuńkcjońariusze Korpusu  Policji  Pań! stwowej  są uprawńieńi do 
wykońywańia obowiązko! w słuz,bowych ńa terytorium ińńego pań! stwa 
człońkowskiego ONZ  w celu realizacji  zadań!   kto! re  okres! la  umowa  
międzyńarodowa zawartą  pomiędzy  tym pań! stwem  a  Rzeczpospolitą.

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 144.
1. Mińister Spraw  Wewńętrzńych zorgańizuje  Korpus  Policji  Pań! stwowej   w  
porozumieńiu z  Komeńdańtem Gło! wńym   Korpusu  Policji  Pań! stwowej  w 
okres! lońym przez  siebie czasie od dńia wejs!cia w z,ycie ńińiejszej ustawy.

2. Z chwilą zorgańizowańia Korpusu Policji  Pań! stwowej  likwidacji ulega  'Policja
Pań! stwowa.'

Art. 145.
Z chwilą wejs!cia w z,ycie ńińiejszej ustawy ustaje człońkostwo w partiach 
polityczńych tych policjańto! w, kto! rzy do takich orgańizacji dotąd ńalez,eli.
Art. 146.
 Traci moc ustawa Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 z dńia 6 kwietńia 1990 r. o Policji.
Art. 147.
Ustawa wchodzi w z,ycie z dńiem ogłoszeńia. 
Art. 148. W  sprawach  ńieuregulowańych  ńińiejszą  ustawą  obowiązują włas!ciwe  
rozporządzeńia oraz  zarządzeńia  Mińistra Spraw  Wewńętrzńych jak tez,   
Komeńdańta  Gło! wńego  Korpusu  Policji Pań! stwowej. 



Załącznik nr 1.

USTAWA z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej

Art. 1. Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa.
Art. 2. Policja państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych 
i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku 
publicznego.
Art. 3. Koszty utrzymania policji państwowej ponosi bezpośrednio skarb państwa z tym 
jednak, że organy samorządu: komunalne związki powiatowe oraz gminy miast, 
wydzielonych z powiatów, zwracają państwu ¼ część wszelkich kosztów utrzymania 
policji. Sposób pobierania należnej od samorządu części kosztów utrzymania policji 
określą przepisy, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu.
Gminy obowiązane są dostarczyć za opłatą na żądanie powiatowych i miejskich władz 
administracyjnych lokali, potrzebnych na umieszczenie biur i posterunki policji.
Wysokość wspomnianych opłat ustalą przepisy wykonawcze, wydane przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Organizacja policji.
Art. 4. Policja jest organizowana i wyszkolona na wzór wojskowy i podlega Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych.
Art. 5. Organizacja policji jest przystosowana do administracyjnego podziału państwa: 
stosownie do tego policja dzieli się na:
a) komendy okręgowe, łączące kilka lub kilkanaście komend powiatowych,
b) komendy powiatowe, odpowiadające terytorialnie powiatom,
c) komisariaty, obejmujące większe miasta w powiatach lub dzielnice w dużych miastach,
d) posterunki stałe w gminach.
W miastach, stanowiących samodzielną jednostkę administracyjną, policja organizowana 
jest na prawach komendy powiatowej lub okręgowej.
Przy komendach okręgowych do spraw dochodzenia przestępstw istnieją urzędy śledcze.
Art. 6. Na czele policji w państwie stoi główny komendant policji, zależny od Ministra 
Spraw Wewnętrznych. Do zadań komendanta głównego należą czynności wykonawcze 
w zakresie organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzbrojenia oraz uzupełnień 
i wyszkolenia policji w państwie.
Art. 7. Komendantowi głównemu policji podlegają bezpośrednio komendanci okręgowi.
Okręgowi komendanci są zwierzchnią władzą policji w okręgu i załatwiają wszystkie 
sprawy, związane z organizacją, administracją, uzupełnieniem i wyszkoleniem policji 
w okręgu.
Na czele urzędów śledczych stoją naczelnicy policji śledczej, podlegli komendantom 
okręgu.
Art. 8. Na czele policji w powiecie stoi komendant powiatowy policji. Na czele 
komisariatu — komisarz policyjny.
Art. 9. Organizacje głównej komendy i komend okręgowych policji określają specjalne 
przepisy, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Art. 10. Funkcjonariusze policji dzielą się na wyższych i niższych. Zasadnicze płace 
wyższych funkcjonariuszów policji odpowiadają płacom kategorii urzędniczych.
Płace zatrudnionego w biurach policji personelu biurowego normują się stosownie do 
etatów urzędników i funkcjonariuszów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.



Wyżsi funkcjonariusze

Komendant Główny
Zastępca Komendanta Głównego
Komendant Okręgowy
Zastępca Komendanta 
Okręgowego
Komendant Powiatowy
Zastępca Komendanta 
Powiatowego 
Komisarz
Zastępca Komisarza
Naczelnik Urzędu Śledczego

kategoria
IV.
Va, Vb.
Va, Vb, VI.
VI, VII.
VII, VIII, IX.
VIII, IX, X.
VIII, IX, X.
IX, X.
Vb, VI, VII, VIII.

Inni wyżsi funkcjonariusze otrzymują kategorię płacy i nazwę stosownie do pełnionych 
funkcji.
Niżsi funkcjonariusze:
Starszy przodownik.
Przodownik.
Starszy posterunkowy.
Posterunkowy. 
Zależność służbowa
oraz stosunek do władz państwowych i samorządowych.
Art. 11. W zakresie organizacji, administracji, zaopatrzenia, uzupełnień i wyszkolenia 
policja podlega głównemu komendantowi i okręgowym komendantom.
W zakresie zaś służby bezpieczeństwa i czynności wykonawczych władz państwowych 
policja podlega w powiatach komisarzom rządowym, w miastach, stanowiących odrębną 
jednostkę administracyjną — miejscowym przedstawicielom władzy administracyjnej, 
zależnym w tym zakresie od Ministra Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze policji 
państwowej, winni popełnienia czynów, objętych ustawami karnymi, podlegają 
sądownictwu karnemu dla osób cywilnych.
Art. 12. O rozmieszczeniu komisariatów w granicach powiatu decyduje komisarz 
rządowy w porozumieniu z miejscowym komendantem policji.
O rozmieszczeniu komisariatów i posterunków w miastach i gminach decyduje miejscowy
przedstawiciel władzy administracyjnej po porozumieniu się z przedstawicielami 
miejscowego samorządu i komendantem policji.
Art. 13. Urzędy prokuratorskie i władze sądowe mają prawo wydawania bezpośrednich 
zleceń policji, zgodnie z przepisami, zawartymi w ustawie postępowania karnego.
W czynnościach dochodzenia przestępstw policja jest w bezpośredniej zależności od 
urzędów wymiaru sprawiedliwości.
Instrukcja dotycząca czynności dochodzenia przestępstw wydana będzie przez Ministra 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Art. 14. Inne władze państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe, znoszą się z policją 
za pośrednictwem komisarza rządowego lub przedstawiciela władzy administracyjnej 
w miastach, stanowiących odrębną jednostkę administracyjną.
W zakresie kompetencji władz samorządowych, obowiązana jest miejscowa policja 
udzielać im pomocy na ich wezwanie w granicach zadań policji, określonych artykułem 2-
im.
Art. 15. W razie potrzeby użycie oddziałów policji jednego powiatu w granicach drugiego
powiatu decyduje Minister Spraw Wewnętrznych.



Art. 16. Głównego komendanta policji mianuje Naczelnik Państwa na wniosek Ministra 
Spraw Wewnętrznych.
Art. 17. Wyższych funkcjonarjuszów policji od kategorii XI mianuje Minister Spraw 
Wewnętrznych na przedstawienie głównego komendanta.
Art. 18. Niższych funkcjonarjuszów policji mianuje okręgowy komendant na 
przedstawienie komendantów powiatowych.
Art. 19. Zwolnienia z urzędów należą do właściwej władzy mianującej.
Art. 20. Przeniesienia służbowe funkcjonarjuszów policji w granicach okręgu zarządza 
okręgowy komendant.
Przeniesienia powiatowych oraz okręgowych komendantów policji zarządza Minister 
Spraw Wewnętrznych.
Odpowiedzialność dyscyplinarna. 
Art. 21. Za wykroczenia służbowe stosowane będą do funkcjonarjuszów policji 
następujące kary dyscyplinarne według trybu, ustalonego w przepisach wydanych przez 
Minister Spraw Wewnętrznych:
1) nagana,
2) areszt do dni 7-miu,
3) przeniesienie na urząd o mniejszych dodatkach funkcyjnych,
4) degradacja,
5) wydalenie.
Art. 22. Powiatowi komisarze rządowi, a w miastach, wydzielonych z powiatów, 
przedstawiciele władzy administracyjnej mają prawo zarówno z własnej inicjatywy, jak na
wniosek przedstawiciela organu samorządowego zawieszać w czynnościach służbowych 
podwładnych im powiatowych komendantów i kierowników komisariatów policji pod 
warunkiem natychmiastowego zawiadomienia okręgowego komendanta o zawieszeniu 
celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
Liczebność policji.

Art. 23. Ilość członków policji określi w stosunku do liczby ludności i potrzeb 
miejscowych Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Przy ustalaniu liczby funkcjonarjuszów policji dla poszczególnych powiatów i miast 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasięga w tej mierze opinii ciał samorządowych.

Uzupełnienie policji.
Art. 24. Korpus policji uzupełnia się drogą dobrowolnego zgłaszania się kandydatów.
Art. 25. O możności przyjęcia kandydatów orzekają komisje kwalifikacyjne, utworzone 
przy powiatowych i miejskich komendach policji. Skład i tryb postępowania komisji 
określi instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych z tym, że w skład komisji mają wejść 
przedstawiciele organów samorządowych.
Warunki przyjęcia do policji.
Art. 26. Warunkiem przyjęcia do policji jest:
1) obywatelstwo polskie,
2) nieskazitelna przeszłość,
3) wiek od 29 do 45 lat,
4) zdrowa i silna budowa ciała oraz wzrost odpowiedni,
5) znajomość języka polskiego w piśmie i w słowie, i umiejętności liczenia.
Art. 27. Kandydaci na wyższych funkcjonarjuszów policji muszą prócz warunków 
zdrowia i moralności posiadać wykształcenie: do zastępcy komendanta okręgowego 



włącznie — co najmniej świadectwo z ukończenia średniego zakładu naukowego, na 
komendantów okręgowych, zastępcę głównego komendanta i głównego komendanta — 
wykształcenie wyższe.
Oficerowie rezerwy, o ile nie posiadają wyższego wykształcenia, mają prawa kandydatów 
z wykształceniem średnim.
Starsi przodownicy, niemający wykształcenia średniego, w uznaniu zasług i zdolności 
mogą awansować na wyższe urzędy, o ile złożą odpowiedni egzamin.
Art. 28. Wszyscy funkcjonariusze policji muszą ukończyć specjalne szkoły.
Art. 29. Nominację do policji poprzedza półroczna służba próbna. Służba próbna zalicza 
się do czasu służby w policji.
Art. 30. Każdy nowo wstępujący do policji funkcjonariusz musi złożyć przysięgę według 
załączonej roty.
Uposażenie policji.
Art. 31. Uposażenie policji określają specjalne etaty, ułożone przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
Szkoły.
Art. 32. Przy każdej okręgowej komendzie istnieją szkoły dla posterunkowych 
i przodowników policji.
Szkoły te prowadzone są metodą wojskową. Komendanci szkół wini posiadać wojskowe 
wyszkolenie.
Szkoły policyjne podlegają bezpośrednio okręgowym komendantom policji.
Nadto okręgowe komendy organizują kursy dla wywiadowców policji śledczej.
Art. 33. Szkoły dla wyższych funkcjonarjuszów zorganizowane będą w miejscach, które 
określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych.
Art. 34. Organizację i programy szkół ustalą przepisy, wydane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wojskowych.
Art. 35. Dla skontrolowania i pogłębienia wojskowego wychowania i wyszkolenia policji 
wyznacza Minister Spraw Wojskowych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych 
komisje wojskowe, które przeprowadzają doraźne inspekcje oraz stawiają swoje wnioski.
Minister Spraw Wojskowych na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych odkomederowuje
do policji oficerów w charakterze instruktorów.
Prawa i obowiązki funkcjonarjuszów policji.
Art. 36. Funkcjonariusze policji korzystają z wszelkich praw i prerogatyw, służących 
urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym.
Art. 37. Funkcjonariusz policji, winny samowolnego opuszczenia służby bez uzyskania 
uprzedniego zwolnienia ze swego urzędu od właściwej władzy, ulegnie w drodze sądowej 
karze więzienia od trzech do sześciu miesięcy. Na ziemiach, gdzie obowiązuje austriacka 
ustawa karna, czyn ten stanowi występek, ulegający karze ścisłego aresztu od trzech do 
sześciu miesięcy.
Art. 38. Sprawę zaopatrzenia funkcjonarjuszów policji, którzy wskutek pełnienia służby 
stali się niezdolnymi do pracy, oraz wdów i sierot po funkcjonariuszach policji, którzy 
ponieśli śmierć wskutek czynności służbowych — określi dodatkowa ustawa 
o odszkodowaniu funkcjonarjuszów policji i ich rodzin.
Art. 39. Obowiązki funkcjonarjuszów policji oraz tryb postępowania służbowego określi 
instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych.
Art. 40. Przepisy o umundurowaniu i uzbrojeniu policji wydaje Minister Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.
Art. 41. Ustawa niniejsza otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku 



Praw.
Art. 42. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Przepisy przejściowe do ustawy o policji państwowej.
Art. 1. Z chwilą wprowadzenia w życie niniejszej ustawy tracą moc obowiązującą dekrety
o organizacji milicji ludowej z dnia 5 grudnia 1918 r. i 7 lutego 1919 r. oraz dekret 
o organizacji policji komunalnej z dnia 9 stycznia 1919 r.
Art. 2. Funkcjonariusze policji komunalnej, państwowej, samorządowej, milicji ludowej, 
straży kolejowej oraz istniejących urzędów śledczych wcieleni zostaną do policji 
państwowej na ogólnych zasadach kwalifikacyjnych, przewidzianych niniejszą ustawą.
W drodze wyjątku w okresie 1 roku mogą być odnośnie do wykształcenia, wieku i okresu 
służby próbnej czynione wyjątki od tej ustawy.
Funkcjonariusze policji komunalnej, państwowej, samorządowej, milicji ludowej, straży 
kolejowej i urzędów śledczych, uchylających się od wstąpienia do policji państwowej nie 
otrzymują odprawy, nieprzyjęci do policji otrzymują 3 miesięczną odprawę.
Art. 3. W miarę obejmowania przez władze centralne administracji ziem b. zaboru 
austriackiego, pruskiego i ziem wschodnich b. zaboru rosyjskiego, istniejące na tych 
ziemiach organizacje państwowej służby bezpieczeństwa, a w miarę wprowadzania na 
tych ziemiach jednolitej ustawy samorządowej, istniejące samorządowe organizacje 
służby bezpieczeństwa wcielone zostaną do policji państwowej w myśl zasad niniejszej 
ustawy i przepisów przejściowych. Przepisy wykonawcze w tej mierze wyda Minister 
Spraw Wewnętrznych.
Art. 4. Siedziby komend okręgowych wyznacza Minister Spraw Wewnętrznych. W razie 
zaś wprowadzenia w życie prawa ustanawiającego jednostki administracyjne wyższego 
rzędu niż powiat, okręgi policji przystosowane zostaną do tych jednostek 
administracyjnych, a siedziby komend okręgowych znajdować się będą w miejscach 
siedzib naczelników tych jednostek.
Art. 5. W razie ustanowienia naczelników jednostek administracyjnych wspomnianych w 
art. poprzednim, uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych z art. 11 i art. 15 ustawy 
o policji państwowej przechodzą na tych naczelników.
Art. 6. W miastach, stanowiących odrębną jednostkę administracyjną, może Minister 
Spraw Wewnętrznych aż do wprowadzenia w życie ustawy o administracji państwa, 
względnie aż do zmiany ustroju samorządu miejskiego, poruczyć sprawowanie władzy 
administracyjnej I instancji komendantom policji na miasta te zamianowanym.
ANEKS DO ART. 30 USTAWY O POLICJI PAŃSTWOWEJ
Rota przysięgi służbowej.
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek 
Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma: Władzy 
zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w 
równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać 
gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej 
dochować.
Tak mi Panie Boże dopomóż."
Marszałek Trąmpczyński [Wojciech]
Wz. Prezydenta Ministrów
Minister Spraw Wewnętrznych S.[Stanisław] Wojciechowski
___
1 Źródło: Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1919 r., nr 61, poz. 363. Ustawa 
opublikowana [w:] Organizacja instytucji..., s. 33-41; również [w:] „Przegląd Policyjny" 



1999, nr l(53)-2(54), s. 181-186; [w:] Ustawy Polskiej Policji (1791-1990), Piotr Majer, 
Szczytno 2007, s. 121-127.


