
projekt 16.12.2009 r. 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

 
z dnia …………………2009 r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach 
komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich 

mianowania na wyższe stanowiska służbowe 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 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  

19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji  
i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska 
służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) w załączniku w tabeli 2 po lp. 7 dodaje się 
lp. 7a w brzmieniu: 

 
                        „ 

 
          „ 
 

 

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

 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 
 
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 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

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 oraz 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 i Nr 201, poz. 1540. 

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1534, z 2008 r.  
Nr 37, poz. 211 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 202. 
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UZASADNIENIE 

 

Wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach 

komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na 

wyższe stanowiska służbowe wynika z konieczności wprowadzenia do katalogu stanowisk 

służbowych w Policji stanowiska dziekana, a tym samym - dostosowania przepisów 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.  

w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim 

powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach 

służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, 

poz. 857, z późn. zm.) do wymogów określonych ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 

 

 Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 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). 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na policjantów.  

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zamieszczono na stronie internetowej Komendy Głównej Policji 

(www.policja.gov.pl). Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  



w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).  

Ponadto w dniu 4 września 2009 r. projekt przekazano do oceny Zarządowi Głównemu 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. W piśmie z dnia 

17 września 2009 r. Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Policjantów negatywnie zaopiniował przedmiotowy projekt 

argumentując, iż w obecnej sytuacji finansowej Policji tworzenie nowych stanowisk 

służbowych należy uznać za niecelowe. Podniesiono również, iż w związku 

z zaawansowanymi pracami nad zmianą ustawy o Policji jakiekolwiek zmiany aktów 

wykonawczych powinny następować dopiero po zakończeniu tych prac. 

Mając na uwadze cel wydania przedmiotowego rozporządzenia Komenda Główna Policji 

nie podziela tej opinii. 

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

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

      Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym 

budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

       Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem 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. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

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

regionalny.  

 

 
 


