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1 PolU Art. 1

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Cel i zadania] 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbro-
joną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpie-
czeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego.

1a. Nazwa „Policja” przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa
w ust. 1.

2. Do podstawowych zadań Policji należą:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zama-

chami naruszającymi te dobra;
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnie-

nie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego
transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach
przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogen-
nym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, sa-
morządowymi i organizacjami społecznymi;

3a) prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy
z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U.
poz. 904 i 1948);

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
4a)2 ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady Ministrów,

z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej
i Ministrowi Sprawiedliwości, wskazanych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych;

5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi
w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyj-
nych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących
w miejscach publicznych;

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami mię-
dzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej
na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odręb-
nych przepisów;

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminal-
nych;

2 Art. 1 ust. 2 pkt 4a dodany ustawą z dnia 8.12.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 138),
która wchodzi w życie 1.02.2018 r.
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Art. 2–4 PolU 1

9) (uchylony)
10) prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone

przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezi-
dentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz
o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

11) (uchylony)
3. Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa Unii

Europejskiej oraz umów i porozumień międzynarodowych na zasadach
i w zakresie w nich określonych.

4.3 Policja realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów (Dz.U. poz. 708).

Art. 2. [Wojskowe organy porządkowe; upoważnienie] W zakresie, try-
bie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania przewi-
dziane dla Policji wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w stosunku do żołnierzy Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy
porządkowe.

Art. 3. [Ochrona bezpieczeństwa] Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz or-
gany gminy, powiatu i samorządu województwa wykonują zadania w za-
kresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach
określonych w ustawach.

Rozdział 2. Organizacja Policji

Art. 4. [Skład] 1.4 Policja składa się z następujących rodzajów służb: kry-
minalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej oraz wspomaga-
jącej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i tech-
nicznym.

2. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań
i zasady organizacji policji sądowej określa, w drodze rozporządzenia,
minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw sprawiedliwości.

3. W skład Policji wchodzą również:
1) Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne;

3 Art. 1 ust. 4 zmieniony ustawą z dnia 10.05.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1039),
która wchodzi w życie 14.06.2018 r.

4 Art. 4 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.
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1 PolU Art. 4a–5

2) wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne;
3) instytuty badawcze.

3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz
wyznaczania, wyboru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842,
z późn. zm.).

3b. Organizację i zakres działania instytutów badawczych, o których
mowa w ust. 3 pkt 3, oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektorów
tych instytutów oraz ich zastępców reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452).

4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, może powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne
niż wymienione w ust. 1 rodzaje służb, określając ich właściwość teryto-
rialną, organizację i zakres działania.

Art. 4a. (uchylony)

Art. 5. [Komendant Główny Policji] 1. Centralnym organem admini-
stracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi
oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest Komendant
Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz-
nych.

2. Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjona-
riuszy Policji, zwanych dalej „policjantami”.

3. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Mi-
nistrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Zastępców Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępcę, powo-
łuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek
Komendanta Głównego Policji.

5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu powołania nowego ko-
mendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Poli-
cji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego zastępców.

6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komen-
danta Głównego Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do
czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczaso-
wego komendanta, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, powierza
pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji jednemu z jego za-
stępców.
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Art. 5a–5b PolU 1

Art. 5a. [Zadania; siedziba CBŚP] 1. Centralne Biuro Śledcze Policji,
zwane dalej „CBŚP”, jest jednostką organizacyjną Policji służby śledczej
realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania,
zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

2. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwany dalej „Ko-
mendantem CBŚP”, jest organem Policji podległym Komendantowi Głów-
nemu Policji, kieruje CBŚP i jest przełożonym policjantów CBŚP.

3. Siedzibą Komendanta CBŚP jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje mi-

nister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głów-
nego Policji.

5. Zastępców Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji,
i odwołuje Komendant Główny Policji na wniosek Komendanta CBŚP.

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta CBŚP Komendant
Główny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza peł-
nienie obowiązków Komendanta CBŚP, na okres nie dłuższy niż 6 mie-
sięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi Policji.

7. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant CBŚP współ-
działa z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właściwymi or-
ganami i instytucjami, w tym innych państw.

Art. 5b.5 [Biuro Spraw Wewnętrznych Policji] 1.6 Biuro Spraw We-
wnętrznych Policji, zwane dalej „BSWP”, jest jednostką organizacyjną Po-
licji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze całego kraju za-
dania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczo-
ści popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw
przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, okre-
ślonych w art. 296–306 Kodeksu karnego, a także wykrywania i ścigania
sprawców tych przestępstw, a także – w zakresie zleconym przez Inspek-
tora Nadzoru Wewnętrznego – funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

2. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwany dalej „Komen-
dantem BSWP”, jest organem Policji podległym Komendantowi Głów-
nemu Policji, kieruje BSWP i jest przełożonym policjantów BSWP.

5 Art. 5b dodany ustawą z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106), która
wchodzi w życie 27.01.2018 r.

6 Art. 5b ust. 1 zmieniony ustawą z dnia 8.12.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 138),
która wchodzi w życie 1.02.2018 r.
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1 PolU Art. 6

3. Siedzibą Komendanta BSWP jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Komendanta BSWP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje

minister właściwy do spraw wewnętrznych.
5. Zastępców Komendanta BSWP powołuje, spośród oficerów Policji,

i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Ko-
mendanta BSWP.

6. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta BSWP minister wła-
ściwy do spraw wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta,
powierza pełnienie obowiązków Komendanta BSWP, na okres nie dłuższy
niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi
spośród policjantów BSWP.

7. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 Komendant BSWP
współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz właści-
wymi organami i instytucjami, w tym innych państw.

8. Komendant BSWP jest obowiązany niezwłocznie przedstawiać mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych, za pośrednictwem Inspek-
tora Nadzoru Wewnętrznego, informacje i materiały mogące mieć istotne
znaczenie dla sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 1b ustawy
z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nad-
zoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. poz. 491,
z późn. zm.).

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może w każdym czasie
żądać informacji i materiałów z realizacji zadań przez Komendanta BSWP.

10. Komendant BSWP przedstawia corocznie do dnia 31 stycznia mi-
nistrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informację o działalności
BSWP.

Art. 6. [Organy rządowe w województwie] 1. Organami administracji
rządowej na obszarze województwa w sprawach, o których mowa w art. 5
ust. 1, są:

1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działają-
cego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający
w imieniu własnym w sprawach:
a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodze-

niowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli

ustawy tak stanowią;
2) komendant powiatowy (miejski) Policji;
3) komendant komisariatu Policji.

2. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa,
z zastrzeżeniem ust. 3–5.
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Art. 6a PolU 1

3. Wyłącza się z terytorialnego zasięgu działania komendanta wo-
jewódzkiego Policji właściwego dla województwa mazowieckiego ob-
szar m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, miń-
skiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego,
warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

3a. W miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu
i powiatu mającego siedzibę władz w tym mieście, można utworzyć ko-
mendę miejską Policji wykonującą zadania na obszarze tego miasta i po-
wiatu.

3b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządze-
nia, tworzy i znosi komendy miejskie Policji, o których mowa w ust. 3a,
uwzględniając uwarunkowania administracyjno-geograficzne i demogra-
ficzne miasta i powiatu.

4. Komendant Stołeczny Policji wykonuje na obszarze, o którym mowa
w ust. 3, zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom
komendanta wojewódzkiego Policji.

4a. Na obszarze m.st. Warszawy zadania i kompetencje odpowiadające
zadaniom i kompetencjom komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
wykonuje właściwy terytorialnie komendant rejonowy Policji.

4b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze roz-
porządzenia, właściwość terytorialną komendantów rejonowych Policji,
tworzy i znosi komendy rejonowe Policji oraz ustala ich nazwy. Właści-
wość terytorialna komendantów rejonowych Policji obejmuje obszar jednej
dzielnicy lub kilku dzielnic.

5. Komenda Stołeczna Policji stanowi aparat pomocniczy Komendanta
Stołecznego Policji, wykonujący swoje zadania na obszarze, o którym
mowa w ust. 3.

Art. 6a. [Postępowanie administracyjne] 1. W postępowaniu administra-
cyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji
Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest ko-
mendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. Warszawy –
komendant rejonowy Policji.

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach, o których mowa
w ust. 1, organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – ko-
mendant wojewódzki Policji;

1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji – Komendant Sto-
łeczny Policji;

2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant
Główny Policji.
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1 PolU Art. 6b–6c

Art. 6b. [Komendant wojewódzki Policji] 1. Komendanta wojewódz-
kiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu
opinii wojewody.

2. Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje minister wła-
ściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Poli-
cji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st.
Warszawy.

3. Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego
lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje do
trzech zastępców komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecz-
nego Policji, w tym I zastępcę.

4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecz-
nego Policji oraz zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta
Stołecznego Policji powołuje się oficerów Policji, z wyjątkiem stanowisk
zastępców do spraw służb wspomagających działalność Policji w zakre-
sie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, na które można powołać
także osoby niebędące policjantami.

5. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub Ko-
mendanta Stołecznego Policji Komendant Główny Policji, do czasu po-
wołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komen-
danta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Policji, na okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu
oficerowi.

6. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub
ust. 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komen-
danta Głównego Policji, może powołać komendanta wojewódzkiego albo
Komendanta Stołecznego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawie-
nia wniosku o wydanie opinii.

Art. 6c. [Komendant powiatowy (miejski) Policji] 1. Komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant woje-
wódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Przepisu art. 35 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1868) nie stosuje się.

2. Komendanta rejonowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Sto-
łeczny Policji, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Przepisu
art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym nie stosuje się.

3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiato-
wego (miejskiego) Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych
zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

8



Art. 6d PolU 1

4. Komendant Stołeczny Policji, na wniosek komendanta rejonowego
Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komen-
danta rejonowego Policji.

5. Na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta
rejonowego Policji oraz zastępcy komendanta powiatowego (miejskiego)
i komendanta rejonowego Policji powołuje się oficerów Policji.

6. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miej-
skiego) Policji komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego
komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego
zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.

7. W razie zwolnienia stanowiska komendanta rejonowego Policji Ko-
mendant Stołeczny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, po-
wierza pełnienie obowiązków komendanta rejonowego Policji, na okres
nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu
oficerowi.

8. W przypadku nieotrzymania opinii, o których mowa w ust. 1 lub
ust. 2, komendant wojewódzki albo Komendant Stołeczny Policji może
powołać odpowiednio komendanta powiatowego (miejskiego) albo ko-
mendanta rejonowego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia
wniosku o wydanie opinii.

Art. 6d. [Komendant komisariatu Policji] 1. Komendanta komisariatu
Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy (miejski) Policji po
zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezy-
denta miasta) lub wójtów. Opiniowanie to nie dotyczy komendanta ko-
misariatu specjalistycznego.

2. Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje ko-
mendant powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu
Policji.

3. Na stanowisko komendanta komisariatu Policji i zastępcy komen-
danta komisariatu Policji powołuje się oficerów lub aspirantów Policji.

4. W razie zwolnienia stanowiska komendanta komisariatu Policji, ko-
mendant powiatowy (miejski) Policji, do czasu powołania nowego komen-
danta, powierza, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta
miasta) lub wójtów, pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Poli-
cji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednemu z jego zastępców, a w ra-
zie braku zastępców – innemu policjantowi.

5. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez komen-
danta komisariatu Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, do
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1 PolU Art. 6da–6e

czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychcza-
sowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta ko-
misariatu Policji jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców –
innemu policjantowi.

6. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 1 i 3–5 stosuje się odpo-
wiednio do powoływania i odwoływania komendanta komisariatu Policji
przez komendanta rejonowego Policji, po zasięgnięciu opinii Prezydenta
m.st. Warszawy.

7. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowied-
nio do powoływania zastępców komendanta komisariatu Policji przez ko-
mendanta rejonowego Policji.

8. W przypadku nieotrzymania opinii, o której mowa w ust. 1 lub 6:
1) komendant powiatowy (miejski) Policji może powołać komendanta

komisariatu Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wnio-
sku o wydanie opinii;

2) komendant rejonowy Policji może powołać komendanta komisariatu
Policji po upływie 21 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie
opinii.

Art. 6da.7 [Weryfikacja] Policjant oraz osoba powoływana na stanowiska,
o których mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 5b ust. 2 i 5, art. 6b ust. 1–3, art. 6c
ust. 1–4, art. 6d ust. 1, 2, 6 i 7 oraz art. 8 ust. 2, a także mianowana na
stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej oraz
naczelnika, mogą zostać poddani weryfikacji, o której mowa w art. 11a
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach spra-
wowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Weryfikacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być prowadzona
także wobec policjanta oraz osoby zajmujących te stanowiska.

Art. 6e. [Odwołanie ze stanowiska] 1.8 Odwołać ze stanowiska, o którym
mowa w art. 5a ust. 4 i 5, art. 5b ust. 4 i 5, art. 6b ust. 1, 2 i 5, art. 6c
ust. 1–4, 6 i 7 oraz art. 6d ust. 1, 2 i 6, można w każdym czasie.

2. W przypadku braku opinii, o których mowa w art. 6b ust. 1 i 2,
art. 6c ust. 1 i 2 oraz art. 6d ust. 1 i 6, organ uprawniony do powołania
na stanowisko komendanta może odwołać odpowiednio komendantów:
wojewódzkiego i Stołecznego, powiatowego (miejskiego), rejonowego lub

7 Art. 6da dodany ustawą z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106), która
wchodzi w życie 27.01.2018 r.

8 Art. 6e ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.
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Art. 6f–6i PolU 1

komendanta komisariatu Policji, po upływie 14 dni od dnia doręczenia
wniosku o wydanie opinii.

3.9 Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji
przełożonego policjanta uprawnionego do odwołania ze stanowiska, z za-
strzeżeniem, że policjanta odwołanego ze stanowiska Komendanta CBŚP,
Komendanta BSWP, komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecz-
nego Policji przenosi się do dyspozycji Komendanta Głównego Policji.
Policjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do uposażenia w wysokości
przysługującej przed odwołaniem.

Art. 6f. [Przełożeni policjantów] Komendant wojewódzki Policji oraz
komendant powiatowy (miejski) Policji są przełożonymi policjantów na
terenie swojego działania.

Art. 6g. [Metody pracy] Komendant Główny Policji, komendant woje-
wódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje
zadania przy pomocy podległych im komend, a komendant komisariatu
Policji – przy pomocy komisariatu.

Art. 6h. (uchylony)

Art. 6i.10 [Współdziałanie z Biurem Nadzoru Wewnętrznego] Kierow-
nicy jednostek organizacyjnych Policji są obowiązani współdziałać z Biu-
rem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań, w szcze-
gólności:

1) udostępniać, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, nie-
zbędne uzbrojenie, wyposażenie, urządzenia i środki techniczne;

2) zapewniać warunki niezbędne do sprawnej realizacji zadań przez in-
spektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego, w szczególności przez za-
pewnienie swobodnego wstępu na teren jednostki organizacyjnej Po-
licji, niezwłocznego przedstawiania żądanych informacji i dokumen-
tów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także
udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie do-
stępu do Internetu oraz, w miarę możliwości, oddzielnego pomiesz-
czenia z odpowiednim wyposażeniem;

3) przekazywać dane policjantów objętych weryfikacją, o której mowa
w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych

9 Art. 6e ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.

10 Art. 6i dodany ustawą z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106), która
wchodzi w życie 27.01.2018 r.
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1 PolU Art. 7

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym:
a) powołaniem na stanowiska komendantów i ich zastępców, dyrek-

torów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych oraz na-
czelników,

b) oddelegowaniem do pełnienia służby lub wykonywaniem zadań
poza granicami kraju na okres przekraczający 14 dni, z wyłącze-
niem oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa
w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1
pkt 2 i 3,

c) wystąpieniem o mianowanie na stopnie generalnego inspektora
Policji i nadinspektora Policji,

d) wystąpieniem o przedterminowe mianowanie w korpusie ofice-
rów młodszych i starszych w Policji,

e) wystąpieniem o wyróżnienie, na wniosek ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, orderami i odznaczeniami, o których mowa
w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznacze-
niach (Dz.U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz
z 2017 r. poz. 2303),

f) oddelegowaniem do wykonywania zadań w Biurze Nadzoru We-
wnętrznego;

4) udostępniać dokumentację z kontroli, o której mowa w art. 12 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948, z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r.
poz. 106).

Art. 7. [Organizacja komend i komisariatów] 1. Komendant Główny
Policji określa:

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisa-
riatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby po-
licyjne, w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na pod-
stawie ustawy;

3) (uchylony)
4) (uchylony)

4a) programy szkoleń zawodowych policjantów;
4b) zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady

oceniania testu sprawności fizycznej policjantów;
5) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do reali-

zacji zadań Policji, a także normy ich wyżywienia;
6) (uchylony)
7) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku

zawodowego policjantów;
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Art. 8–8a PolU 1

8) organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady
współdziałania CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;

9)11 w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, or-
ganizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współ-
działania BSWP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną ko-
misariatów Policji na terenie swojego działania.

3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szko-
lenia i szkoły policyjne.

4.12 Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyj-
nych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu
z właściwym przełożonym. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie
stanowi części regulaminu urzędu wojewódzkiego.

5.13 Regulamin BSWP ustala minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych.

Art. 8. [Specjalistyczne komisariaty] 1. Komendant wojewódzki Policji
w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji tworzy, w razie po-
trzeby, komisariat kolejowy, wodny, lotniczy lub inny komisariat specja-
listyczny. Komendanci komisariatów specjalistycznych podlegają właści-
wemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.

2. Komendanta komisariatu specjalistycznego Policji powołuje i odwo-
łuje komendant wojewódzki Policji.

3. (uchylony)

Art. 8a. [Utworzenie rewiru] 1. Komendant powiatowy (miejski) Policji
może tworzyć rewiry dzielnicowych oraz posterunki Policji na zasadach
określonych przez Komendanta Głównego Policji.

2. Kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji mianuje
i zwalnia ze stanowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po za-
sięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do
wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy
jednostki pomocniczej gminy.

11 Art. 7 ust. 1 pkt 9 dodany ustawą z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.

12 Art. 7 ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.

13 Art. 7 ust. 5 dodany ustawą z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106), która
wchodzi w życie 27.01.2018 r.

13



1 PolU Art. 9–10

3. Do zadań kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji na-
leży w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powsta-
wania;

2) inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych mających
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz in-
nym zjawiskom kryminogennym;

3) wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz innych
niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem
o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

Art. 9. (uchylony)

Art. 10. [Sprawozdania] 1. Komendanci Policji, z zastrzeżeniem ust. 1a,
składają roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom,
starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom
powiatu i radom gmin. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
lub zakłócenia porządku publicznego sprawozdania i informacje składa
się tym organom niezwłocznie na każde ich żądanie.

1a. Komendant Stołeczny Policji składa sprawozdanie, a także informa-
cje, o których mowa w ust. 1, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz, w za-
kresie dotyczącym działalności Policji na obszarze m.st. Warszawy, Prezy-
dentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. Komendanci rejonowi
Policji nie składają odrębnych sprawozdań.

2. W zakresie wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców spra-
wozdania i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane
wyłącznie sądom i prokuratorom, na ich żądanie.

3. Rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na podstawie sprawozdań
i informacji, o których mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały,
istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, nie może dotyczyć wykonania
konkretnej czynności służbowej ani określać sposobu wykonywania zadań
przez Policję.

5. Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać
komisji bezpieczeństwa i porządku, na żądanie jej przewodniczącego, do-
kumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjąt-
kiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów ope-
racyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indy-
widualnych sprawach administracyjnych.
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Art. 11–12 PolU 1

6.14 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP oraz Komen-
danta BSWP.

Art. 11. [Rozwinięcie] 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub staro-
sta może żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu
zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających
naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpie-
czeństwa i porządku publicznego.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z za-
kresu ścigania wykroczeń. Żądanie to nie może dotyczyć wykonania kon-
kretnej czynności służbowej ani określać sposobu wykonania zadania
przez Policję.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za treść żądania, o którym mowa w ust. 1.

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przekazane ustnie wymaga po-
twierdzenia na piśmie.

5. Właściwy komendant Policji niezwłocznie przedkłada sprawę ko-
mendantowi Policji wyższego stopnia, jeżeli nie jest w stanie wykonać
żądania, o którym mowa w ust. 1.

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, naruszające prawo jest nieważne.
O nieważności żądania stwierdza wojewoda.

7.15 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Komendanta CBŚP oraz Komen-
danta BSWP.

Art. 12. [Delegacja] 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych okre-
śla, w drodze rozporządzenia:

1) uzbrojenie Policji;
2) umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów;
3) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń,

medali i odznak;
4) normy umundurowania;
5) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji;
6) wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nada-

wania policjantom.

14 Art. 10 ust. 6 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.

15 Art. 11 ust. 7 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.
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1 PolU Art. 13

2.16 Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Po-
licji, z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a.17 Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa zasady nali-
czeń etatowych w BSWP.

Art. 13. [Gospodarka środkami finansowymi] 1. Koszty związane
z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.

1a. Instytuty badawcze, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, otrzy-
mują z budżetu państwa dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie
działalności bieżącej związanej z wykonywaniem zadań Policji, a w szcze-
gólności:

1) prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji
zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4;

2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych zbiorów da-
nych, w tym zbiorów danych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10;

3) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej
do gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, o któ-
rych mowa w art. 428 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r.
poz. 60, 858 i 1543) i art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r.
poz. 60);

4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej,
w tym wymiany danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu
deoksyrybonukleinowego (DNA), prowadzonej na podstawie ustaw
oraz obowiązujących umów i porozumień międzynarodowych;

5) wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania spe-
cyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytko-
wych broni palnej wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a ust. 1
i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1839);

6) wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie nad-
zoru merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminali-
stycznych komend wojewódzkich Policji;

7) realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku
służbowego policjantów pełniących służbę w tych jednostkach.

16 Art. 12 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.

17 Art. 12 ust. 2a dodany ustawą z dnia 9.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 106),
która wchodzi w życie 27.01.2018 r.
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Art. 13 PolU 1

2. Etaty Policji określa ustawa budżetowa.
3. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organiza-

cyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe
mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, moderni-
zacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania
jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich po-
trzeb towarów i usług.

3a–3c. (uchylone)
4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w re-

wirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy
może ulec zwiększeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych
w art. 12 ust. 2, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie kosztów utrzy-
mania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach okre-
ślonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy
a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez
Komendanta Głównego Policji.

4a. Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach okre-
ślonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym po-
wiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim)
Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy,
dla Policji z przeznaczeniem na:

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę okre-
śloną w art. 33 ust. 2,

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie,
dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich)
i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

4b. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:
1) rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie po-

rozumienia:
a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną

w art. 33 ust. 2,
b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osią-

gnięcia w służbie;
2) wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych,

o których mowa w ust. 4a;
3) sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.

4c. Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej „Funduszem”,
składający się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji.

4d. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
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