
  

 

Projekt  

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 
 

z dnia ………………… 2011 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów 
 

 

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. Nr 170,  

poz. 1145) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 5: 

a) w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

„ba) dyrektora instytutu badawczego,”, 

b) po pkt 8 dodaje pkt 8a i 8b w brzmieniu: 

„8a) dyrektor instytutu badawczego w stosunku do: 

a) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej, 

b) policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w 

jego dyspozycji; 

8b) kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 8a lit. a, w stosunku do 

podległych mu policjantów;”; 

 

2) w § 7 w ust. 2: 

a) w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) dyrektora instytutu badawczego;”, 

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dyrektor instytutu badawczego w stosunku do opinii wydanej przez kierownika 

komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej.”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

             MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 

                                              
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 

140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 

120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 

1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 

620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, 

poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229, Nr 217, 

poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/1436.htm


  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 

2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. Nr 170, poz. 1145) 

spowodowana jest koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych do ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 r. o Policji w związku z utworzeniem Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji i zmianami, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.).  

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, jako instytut badawczy jest 

samodzielną jednostką organizacyjną Policji, kierowaną przez dyrektora instytutu.  

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji służbę pełnią policjanci, którzy 

podlegają dyrektorowi tej jednostki. Przepisy obowiązującego rozporządzenia w sprawie 

opiniowania służbowego policjantów nie określają przełożonego właściwego do 

przeprowadzania opiniowania dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji i policjantów pełniących służbę w tej jednostce organizacyjnej Policji. Dlatego też, 

zachodzi potrzeba stworzenia podstaw prawnych do: 

1) wydawania opinii przez: 

a) Komendanta Głównego Policji w stosunku do dyrektora instytutu badawczego, 

b) dyrektora instytutu badawczego Policji w stosunku do kierownika komórki 

organizacyjnej bezpośrednio mu podległej oraz policjanta na stanowisku 

bezpośrednio mu podległym lub pozostającym w jego dyspozycji; 

2) rozpatrywania odwołań od opinii przez: 

a) Komendanta Głównego Policji w stosunku do opinii wydanej przez dyrektora 

instytutu badawczego, 

b) dyrektora instytutu badawczego w stosunku do opinii wydanej przez kierownika 

komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej. 

Proponowane zmiany nie wprowadzają istotnych modyfikacji w stosunku do 

obowiązujących przepisów w zakresie opiniowania służbowego policjantów. Ograniczają się 

jedynie do określenia właściwości przełożonych uprawnionych do wydawania opinii wobec 

policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Tryb 

opiniowania służbowego policjantów pozostaje bez zmian. 

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597).    

Zgodnie z § 11a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. -

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) projekt rozporządzenia 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.   

 

 



  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie. 

 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na policjantów oraz ich 

przełożonych pełniących służbę w instytucie badawczym. 

 

2. Konsultacje społeczne. 

 

Projektowana regulacja stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,  

z późn. zm.) została zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu 

państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

 

        Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływ na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  

na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 

  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny.  

 

 

 

 

 


