
Projekt z dnia 09.12.2009  

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia …………………. 2009 r. 
w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej  

- Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą „Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji”, zwaną dalej „CLKP”. 

2. CLKP wchodzi w skład Policji.  

3. Siedzibą CLKP jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. Nadzór nad CLKP sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, w którego 
imieniu nadzór bezpośredni sprawuje Komendant Główny Policji. 

§ 2. 

Przedmiotem działania CLKP są badania naukowe i prace rozwojowe 
w zakresie technik i technologii kryminalistycznych, przydatne w procesie zapobiegania, 
wykrywania i zwalczania przestępczości, a także prace eksperckie i analityczne  
oraz przedsięwzięcia szkoleniowe w tym zakresie, prowadzone na zasadach ustalonych 
przez Komendanta Głównego Policji. 

§ 3. 

1. Do zakresu działania CLKP należy w szczególności: 

1) prowadzenie prac badawczych i rozwój technologii służących do zapobiegania 
oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców, w tym opracowywanie opinii 
i ekspertyz na potrzeby postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne 
Policji; 

2) utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych oraz kartotek i zbiorów, 
utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym baz danych zawierających 
informacje o liniach papilarnych osób, śladach linii papilarnych nieznanych 
sprawców przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego 
(DNA); 

3) wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 

4) wykonywanie zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji 
technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej 
wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 21 maja  
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późn. zm. 2)); 

                                                 
1) Minister  Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2006 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 216 poz. 1604). 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104,  
poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1199. 



5) wykonywanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów 
kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, w zakresie 
doskonalenia zawodowego i potwierdzania kompetencji personelu badawczego 
oraz określania standardów badawczych stosowanych w tych laboratoriach. 

2. W zakresie działalności, o której mowa w ust. 1, CLKP współpracuje 
w szczególności z: 

1) jednostkami organizacyjnymi Policji oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi 
podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 

2) innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami 
wyższymi i placówkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami 
i stowarzyszeniami; 

3) podmiotami policyjnymi innych krajów oraz ich organizacjami. 

§ 4. 

Do pełnienia funkcji Dyrektora CLKP, do czasu powołania dyrektora zgodnie z wymaganiami 
ustawy z dnia 25 lipca 1985r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, wyznacza się 
Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. 

§ 5. 

Organami właściwymi do wyposażenia CLKP w środki niezbędne do rozpoczęcia 
działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 są: 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który dokona przeniesienia, 
w ramach budżetu Komendy Głównej Policji, planowanych wydatków 
przeznaczonych na realizację zadań przez Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji do pozycji klasyfikacji wydatków 
budżetowych „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-
rozwojowych”, pomniejszając dotację o wydatki poniesione do czasu przejęcia 
realizacji tych zadań przez CLKP. 

2) Komendant Główny Policji, który przekaże, na podstawie odrębnych przepisów, 
mienie pozostające   w jego zarządzie w postaci nieruchomości i składników mienia 
ruchomego oraz wartości niematerialnych i prawnych, zapewniając niezbędną, 
odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi działania CLKP liczbę pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach oraz aparaturę badawczą, laboratoryjną, potencjał 
informacyjny oraz sprzęt techniczny i inne niezbędne warunki materialno -
techniczne konieczne do prowadzenia działalności określonej w niniejszym 
rozporządzeniu. 

§ 6. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  
Minister Spraw Wewnętrznych  

                                                             i Administracji  
w uzgodnieniu:   
 
       Minister Nauki                       
i Szkolnictwa Wyższego 

 

    Minister Finansów  



 
Uzasadnienie 

 

      Celem niniejszego rozporządzenia jest utworzenie w ramach Policji, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) - jednostki badawczo-rozwojowej 
pod nazwą Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej „CLKP”. 
Możliwość funkcjonowania takiej jednostki badawczo-rozwojowej w strukturze 
organizacyjnej Policji ustawodawca przewidział w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.). 

      Projekt określa w § 1 ministra sprawującego nad jednostką nadzór oraz - zgodnie 
z dyspozycją § 30 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. 
w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji 
jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej 
oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr  126, poz. 1076) – 
wskazuje Komendanta Głównego Policji jako organ podległy ministrowi, któremu 
przekazuje się bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad działalnością CLKP. 
Ponadto projekt określa w § 2 i 3 przedmiot i zakres działania CLKP oraz w § 5 - 
organy właściwe do jego wyposażenia w środki niezbędne do prowadzenia 
działalności.   

      Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji (CLK KGP), 
działające jako komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji obok typowych 
zadań związanych z nadzorem oraz koordynacją działalności policyjnych 
laboratoriów kryminalistycznych i wspierania wykorzystania techniki kryminalistycznej 
w bieżącej pracy Policji w swoich zadaniach regulaminowych jest zobowiązane  
również do  wykonywania ekspertyz kryminalistycznych na potrzeby postępowań 
karnych prowadzonych przez jednostki Policji oraz do utrzymania wysokiego 
poziomu merytorycznego stosowanych metod badawczych, realizowania działalności 
dydaktycznej skierowanej do przyszłych ekspertów kryminalistyki i policjantów służby 
kryminalnej.  

       Tak nakreślone zadania regulaminowe powodują, iż jednym z zasadniczych 
wymogów obowiązujących personel CLK KGP jest konieczność stałego 
utrzymywania wysokiego poziomu naukowego. Jest to związane między innymi 
z koniecznością inicjowania oraz aktywnego włączania się w realizację projektów 
naukowo-badawczych w celu rozwijania stosowanych oraz opracowywania 
i wdrażania nowych metod badawczych. 

       Na przestrzeni wielu lat w CLK KGP realizowane były zarówno badania własne 
oraz takie, w których Laboratorium uczestniczyło na zasadach partnerskich. Badania 
własne były finansowane przede wszystkim z działu budżetu państwa 
przeznaczonego na naukę, co realizowane było za pośrednictwem Komitetu Badań 
Naukowych. Badania wspólne, prowadzone we współpracy z innymi podmiotami 
naukowymi, były finansowane przez te podmioty. Prowadzenie badań naukowych 
umożliwiało rozwój zatrudnionej kadry, ale przede wszystkim było źródłem wielu 
trafnych wdrożeń, patentów, własnego know-how.  

   

 



    Z biegiem czasu ewoluujące przepisy dotyczące finansów publicznych                      
i funkcjonowania Policji coraz bardziej ograniczały formalnie realizację działalności 
naukowej CLK KGP, aż do chwili obecnej, w której jest to praktycznie niemożliwe. 
Od 2003 roku Laboratorium nie posiada już uprawnień dysponenta środków budżetu 
państwa trzeciego stopnia, zaś katalog podmiotów, z którymi może współpracować, 
ogranicza się do wymienionych w ustawie o Policji (nie znajdują się tam jednostki 
naukowe). Dlatego też w ostatnich latach w CLK KGP badania naukowe w ogóle    
nie były podejmowane. Niemożliwe jest bowiem pozyskiwanie na ten cel środków 
spoza budżetu Policji, zaś te mogą być przeznaczane jedynie na finansowanie 
bieżącej działalności wykonawczej czyli wykonywania ekspertyz kryminalistycznych 
i obsługi baz danych. Skutkuje to brakiem możliwości dofinansowania wdrożeń, 
koniecznością zakupu pakietowych, a zatem często niedopasowanych, rozwiązań 
komercyjnych. Brak jest bowiem możliwości finansowania badań własnych w celu 
opracowywania efektywnych i tanich wdrożeń. Niemożliwa jest także realizacja 
prewencyjnej funkcji kryminalistyki polegającej m.in. na wykonywaniu badań 
certyfikacyjnych urządzeń zamykających dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej           
lub ocenie zabezpieczeń stosowanych w  dokumentach stosowanych w administracji 
państwowej i obiegu gospodarczym. Podobnie niemożliwy jest wkład badawczy 
Laboratorium w ochronę dziedzictwa narodowego (np. przez badania dzieł sztuki      
na zlecenia muzeów narodowych, towarzystw historycznych itp.) Rezultatem 
opisanych powyżej ograniczeń w realizacji działalności naukowej CLK KGP                
jest nieefektywna działalność wykonawcza. Co więcej, skutkuje to stopniowym 
zubożeniem zasobu kadry naukowej, co z kolei wielce utrudnia sprawną realizację 
działalności dydaktycznej. 

      W celu przywrócenia możliwości skutecznego wypełniania wszystkich zadań 
CLK KGP, a także wykorzystania szans pojawiających się w jego otoczeniu               
- proponuje się utworzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
jednostki badawczo-rozwojowej na bazie dotychczasowego CLK KGP.                   
Jest to merytorycznie uzasadnione. Z jednej strony zapewni to maksymalne 
wykorzystanie posiadanego sprzętu oraz potencjału ludzkiego, z drugiej zaś umożliwi 
realizację badań naukowych i prac badawczo-wdrożeniowych przy aktywnym 
pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu Policji i MSWiA                    
(środki budżetowe przeznaczone na naukę, programy rozwojowe itp.). 
Dotychczasowe doświadczenia CLK KGP na polu naukowym i rezultaty projektów 
naukowych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych zapewniają istnienie 
odpowiednich podstaw faktycznych, bowiem atutem CLK KGP w dalszym ciągu 
pozostaje odpowiednio przygotowana i doświadczona kadra naukowa.            
Ponadto stosowane są tutaj nowoczesne metody badań, oparte na wykorzystaniu 
unikatowej aparatury oraz najnowszych zdobyczy nauk technicznych  
i przyrodniczych. Od 1995 roku CLK KGP jest członkiem międzynarodowego 
stowarzyszenia o nazwie Europejska Sieć Instytutów Nauk Sądowych, co wymownie 
świadczy o wysokim poziomie badawczo-naukowym i technicznym tej placówki.     
Daje to gwarancje sprawnego realizowania nowych zadań.  

      Jednostka badawczo-rozwojowa utworzona zostanie w strukturach Policji              
i działać będzie na podstawie przepisów cytowanych wyżej ustaw:  o jednostkach 
badawczo-rozwojowych oraz o Policji . Bezpośredni nadzór nad nią sprawowany 
będzie przez Komendanta Głównego Policji. W ten sposób będzie mogła wykonywać 
zadania na rzecz Policji, uwzględniając interes i potrzeby służby. Finansowanie   
nowo utworzonej jednostki będzie się odbywać dwutorowo: dotychczasowe zadania 
CLK KGP będą finansowane z budżetu MSWiA w formie dotacji podmiotowych          
i celowych, na dotychczasowym poziomie. Pozostała działalność będzie finansowana 
z budżetu państwa przeznaczonego na naukę oraz ze środków pozabudżetowych.  



      Przepis art. 13 ust. 1a ustawy o Policji  umożliwia włączenie do planu nowo 
utworzonej jednostki badawczo-rozwojowej dotychczasowych zadań CLK KGP,   
takich jak prowadzenie baz danych i wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych       
dla Policji. Do zadań jednostki badawczo-rozwojowej będzie należał także 
dotychczasowy nadzór merytoryczny nad wykonawstwem ekspertyz 
kryminalistycznych realizowanych w laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP. 
Ważnym zadaniem regulaminowym będzie też realizacja zakreślonej                     
przez Komendanta Głównego Policji współpracy międzynarodowej w zakresie badań 
kryminalistycznych. Dodatkowo do zadań finansowanych z dotacji budżetowej 
MSWiA należeć będzie realizowanie potrzeb w zakresie szkolenia i doskonalenia 
zawodowego policjantów, wytyczanie kierunków prowadzonych prac naukowo-
wdrożeniowych oraz działalność popularyzatorsko-wydawnicza. Realizacja 
konkretnych projektów naukowo-badawczych będzie odbywać się z pomocą 
finansową pochodzącą z dotacji budżetu państwa przeznaczonego na naukę,       
bądź z innych źródeł pozabudżetowych (np. funduszy UE). Dodatkową 
konsekwencją przekształcenia CLK KGP w jednostkę badawczo-rozwojową będzie 
umożliwienie jej odzyskiwania nakładów finansowych ponoszonych na realizację 
zadań regulaminowych, zlecanych przez podmioty spoza resortu spraw 
wewnętrznych i administracji.  CLKP, poza wykonywaniem dotychczasowych zadań, 
mogłoby wykonywać także niektóre zadania, o których mowa w ustawie               
z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych 
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700)             
- związane z badaniem i certyfikacją wyposażenia dostarczanego Policji             
przez oferentów (obecnie zadania  te zlecane są podmiotom pozapolicyjnym). 
Wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych dla podmiotów spoza Policji                
oraz dokonywanie certyfikacji materiałów i sprzętu specjalistycznego będzie mogło 
stanowić źródło dochodów własnych jednostki.  

      Eksperci kryminalistyki pracujący na rzecz organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości powinni posiadać wykształcenie wyższe, doświadczenie 
merytoryczne i najwyższe kompetencje zawodowe. Pozyskanie, a następnie 
utrzymanie osób o takich kwalifikacjach wymaga zaoferowania im wynagrodzenia   
na poziomie co najmniej porównywalnym do poziomu płac oferowanych na rynku 
pracy specjalistom o najwyższych kwalifikacjach.  

      W przepisach kształtujących zasady funkcjonowania jednostek badawczo                   
–rozwojowych przewidziano takie mechanizmy kształtowania systemu 
wynagradzania pracowników, które umożliwiają powiązanie płacy z faktyczną 
efektywnością pracy pracownika. Przekształcenie CLK KGP w jednostkę badawczo-
rozwojową pozwoli na zwiększenie funduszu płac o dodatkowe środki pochodzące      
z dochodów własnych jednostki i takie ukształtowanie systemu płac, aby stał się on 
atrakcyjny dla pracowników o pożądanych kwalifikacjach. Pozwoli to na zatrudnianie 
osób o wysokich kompetencjach i ograniczy tendencje do odchodzenia 
doświadczonych ekspertów Laboratorium do instytucji pozapolicyjnych i firm 
prywatnych. Stworzy to możliwość racjonalizacji struktury zatrudnienia                   
oraz wprowadzenia nowoczesnych metod organizacji pracy laboratoryjnej (zespoły 
badawcze – jeden ekspert i kilku techników / laborantów, wykonujących pod jego 
nadzorem rutynowe czynności). Wypracowanie właściwej siatki płac pozwoli            
na przyśpieszenie procesu „ucywilniania” Laboratorium i zwalniania etatów 
policyjnych, a tym samym alokację ich w newralgiczne z punktu widzenia 
społecznego miejsca pracy funkcjonariuszy Policji. 

       Konsekwencją wprowadzonych regulacji będzie wzmocnienie formalnej 
niezależności utworzonej jednostki względem organów prowadzących postępowania 
karne, co jest wymogiem pożądanym z punktu widzenia doktryny prawa karnego 
oraz pozwala na pełne dostosowanie się do wymogów ustawy z dnia 30 sierpnia 



2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) 
i stosowania zharmonizowanych norm europejskich w zakresie zarządzania   pracą 
laboratoriów kryminalistycznych oraz kompetencjami ich personelu. Stosowanie ich  
w laboratoriach kryminalistycznych nabiera w ostatnim czasie szczególnego 
znaczenia z uwagi na stale powiększający się zakres wymiany wyników badań 
kryminalistycznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz dążenie                      
do przekształcenia tego zalecenia w obowiązujące w UE prawo.  

    

   Reasumując – podkreślić należy zalety zaproponowanego rozwiązania: 

1) stworzenie możliwości wykonywania badań naukowych i prac badawczo-
wdrożeniowych na rzecz i dla dobra Policji;  

2) usprawnienie wdrażania do praktyki nowych metod organizacji pracy           
oraz nowych metod badawczych, skutkujących ich unifikacją i standaryzacją;  

3) ułatwienie możliwości dofinansowywania działalności z funduszy instytucji 
pozapolicyjnych, w tym instytucji europejskich, wspierających działalność 
badawczo-wdrożeniową.;  

4) umożliwienie odzyskiwania środków finansowych za wykonane ekspertyzy 
i usługi na rzecz instytucji pozapolicyjnych;  

5) rozszerzenie i zoptymalizowanie możliwości wyposażenia w nowoczesny 
sprzęt badawczy;  

6) „ucywilnianie” prowadzące do alokacji etatów policyjnych w newralgiczne  
z punktu widzenia społecznego miejsca pracy funkcjonariuszy;  

7) zapewnienie bezstronności laboratorium przez umożliwienie realizacji polityki 
kadrowej i finansowej niezależnie od wpływu podstawowego zleceniodawcy; 

8) zwiększenie roli policyjnej kryminalistyki w kraju i jej pozycji jako instytucji          
- partnera dla odpowiedników w UE. 

 
      Proponowana koncepcja jest uzasadniona nie tylko w ujęciu organizacyjnym,   
ale przede wszystkim w aspekcie finansowym, który w istocie jest kluczowym 
elementem decydującym m.in. o możliwościach badawczych. Wprowadzenie jej         
w życie z pewnością wpłynie pozytywnie na efekty pracy Policji, co w konsekwencji 
przełoży się także na wzmocnienie profesjonalnego wizerunku tej formacji                 
w społeczeństwie. 
       
      W oparciu o dotychczasowe doświadczenia  należy szacować, iż roczny koszt 
funkcjonowania CLKP będzie porównywalny z nakładami dotychczas ponoszonymi 
na utrzymanie CLK KGP. Jak wynika z danych za rok 2007 i 2008 - roczne nakłady 
budżetu na funkcjonowanie CLK KGP wynoszą ok. 25 mln zł. Wokół takiej wartości 
powinny oscylować dotacje na realizację zadań nałożonych na CLKP przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji.       
Uzyskanie statusu jednostki badawczo-rozwojowej pozwoli tej jednostce rozpocząć 
starania o uzyskanie dofinansowania działalności naukowo-badawczej ze środków 
budżetu państwa przeznaczonych na naukę, a będących w dyspozycji Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego,  oraz z innych źródeł finansowania. 
       



      Utworzenie jednostki badawczo-rozwojowej CLKP oraz proces przejmowania 
przez CLKP zadań dotychczas realizowanych przez CLK KGP musi być w pełni 
zsynchronizowany z procesem równoległego likwidowania i wygaszania działalności 
komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, jaką jest Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne. 
      Pojawienie się nowego podmiotu w strukturach Policji (jednostka organizacyjna 
bezpośrednio podporządkowana Komendantowi Głównemu Policji) wymusza 
wprowadzenie odpowiednich zmian w szeregu przepisach regulujących zasady 
funkcjonowania Policji. Równolegle w tym samym czasie musi następować likwidacja 
działalności CLK KGP, jako komórki organizacyjnej Policji, i formalizowanie 
funkcjonowania jednostki badawczo-rozwojowej oraz stopniowe przejmowanie  
w pierwszej kolejności nieruchomości (Al. Ujazdowskie 7, część nieruchomości     
przy ul. Iwickiej), mienia ruchomego (wyposażenie dotychczas użytkowane          
przez CLK KGP) oraz mienia i niektórych zadań realizowanych przez inne komórki 
organizacyjne.  

       W końcowym etapie nastąpi również przejęcie przez CLKP pracowników CLK 
KGP. Funkcjonariusze będą przenoszeni na zasadzie przeniesienia służbowego,                 
a pracownicy nie będący członkami korpusu służby cywilnej (KSC) na podstawie   
art. 231 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm).  W związku         
z tym, że przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.         
Nr 227, poz. 1505)  nie przewidują możliwości zatrudniania w jednostkach badawczo  
-rozwojowych pracowników w ramach korpusu służby cywilnej,  pracownicy KSC 
zatrudnieni  w KGP, a wykonujący swoje zadania w CLK KGP,  będą rozwiązywali 
dotychczasowe umowy z KGP na podstawie porozumienia stron i nawiązywali 
stosunek pracy z nowym pracodawcą, czyli CLKP. Tego typu rozwiązanie wymaga 
czasu na przeprowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami. W przypadku 
braku zgody ze strony pracownika zatrudnionego na etacie KSC na proponowane 
warunki nowego zatrudnienia pozostanie on pracownikiem Komendy Głównej Policji, 
a inne miejsce zatrudnienia w KGP wskaże mu dotychczasowy pracodawca. Jedynie 
w jednostkowych przypadkach może dojść do konieczności rozwiązania umowy  
z przyczyn niedotyczących pracownika, co może wygenerować dodatkowe koszty 
wynikające z należnych odpraw. 

      Zakłada się, że proces ten powinien zakończyć się w terminie ok. 3 miesięcy.  
W tym czasie koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem CLK KGP w likwidacji 
pokrywane będą z budżetu Policji, co powinno być uwzględnione przy określaniu 
wysokości dotacji przyznanych na rozpoczęcie działalności CLKP oraz dotacji          
na realizację zadań ustawowych Policji zleconych przez Komendanta Głównego 
Policji tej jednostce. 

      Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej      
na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji                   
- stosownie do przepisów ustaw: z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) oraz z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm). 

 
      Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji w trybie określonym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039,  z późn. zm.). 
 

 



Ocena skutków regulacji 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.  

Rozporządzenie obejmie swoim działaniem pracowników i policjantów Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego  Komendy Głównej Policji. 

2. Konsultacje społeczne. 

Projekt rozporządzenia jest w trakcie konsultacji z NSZZ Policjantów i ZZ 
Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

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) 
– została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.   

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 
i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu 
państwa oraz budżetów samorządu terytorialnego.  

Finansowanie zadań ustawowych Policji będzie się odbywało w drodze dotacji 
podmiotowych i celowych - w wysokości zapewniającej realizację tych zadań w 
zakresie zleconym przez Komendanta Głównego Policji. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy. 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

Wejście w życie rozporządzenia powinno stworzyć podstawy do wzmocnienia 
konkurencyjności gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 

Utworzona jednostka badawczo-rozwojowa – CLKP – będzie współpracować z 
podmiotami gospodarczymi w ramach Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej, co 
powinno mieć pozytywny wpływ na rozwój regionalny. 

 

 
 


