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Dz.U. 1990 Nr 30 poz. 179 
 

 
 
 

  USTAWA 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

 
o Policji 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeń-
stwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

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 zamachami 
naruszającymi te dobra, 

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spoko-
ju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i ko-
munikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do 
powszechnego korzystania, 

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł-
nianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współ-
działanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i orga-
nizacjami społecznymi, 

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 
5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi 

uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych 
przepisach, 

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych zwią-
zanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicz-
nych, 

7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzyna-
rodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz od-
rębnych przepisów, 

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, 
9) (uchylony), 

10) prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwa-
su dezoksyrybonukleinowego (DNA), 
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11) (uchylony). 
 3. Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynaro-

dowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych. 
 

Art. 2. 

W zakresie, trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania prze-
widziane dla Policji wykonują w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 
stosunku do żołnierzy Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe. 

 
Art. 3. 

Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę 
administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa wyko-
nują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasa-
dach określonych w ustawach.  
 

Rozdział 2 
Organizacja Policji 

 
Art. 4. 

1. Policja składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej 
oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycz-
nym i technicznym. 

2. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady or-
ganizacji 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, 
2) wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne, 
3) jednostki badawczo-rozwojowe.  

3a. Organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły 
wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wybo-
ru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)). 

4. Komendant Główny Policji, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, może powoływać, w uzasadnionych przypadkach, inne niż wymienione 
w ust. 1 rodzaje służb, określając ich właściwość terytorialną, organizację i za-
kres działania. 

 
Art. 4a. 

Pracownicy na stanowiskach administracyjnych, technicznych i gospodarczych 
w komendach i komisariatach Policji, z wyjątkiem stanowisk określonych przez 
                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 

708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.  
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Komendanta Głównego Policji, są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach 
o pracownikach urzędów państwowych. 

 
Art. 5. 

1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
jest Komendant Główny Policji, podległy ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych.  

2. Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, 
zwanych dalej „policjantami”. 

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

4. Zastępców Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępcę, powołuje i odwo-
łuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głów-
nego Policji. 

5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Policji, minister właści-
wy do spraw wewnętrznych, do czasu powołania nowego komendanta, powierza 
pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Policji, na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące, jednemu z jego zastępców. 

6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Główne-
go Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu ustania prze-
szkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, jednak 
na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Komen-
danta Głównego Policji jednemu z jego zastępców. 

 
Art. 6. 

1. Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1, są: 

1) wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego 
w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu 
własnym w sprawach: 

a) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-
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, odpo-
wiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa, z zastrzeżeniem 
ust. 3-5. 

3. Wyłącza się z terytorialnego zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Po-
licji właściwego dla województwa mazowieckiego obszar m.st. Warszawy oraz 
powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwoc-
kiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i woło-
mińskiego. 
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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 wła-
ściwy terytorialnie komendant rejonowy Policji.  

4b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia, 
właściwość terytorialną komendantów rejonowych Policji, tworzy i znosi ko-
mendy rejonowe Policji oraz ustala ich nazwy. Właściwość terytorialna komen-
dantów 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. 

1. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem 
zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wła-
ściwym jest komendant powiatowy (miejski) Policji, a na obszarze m.st. War-
szawy - komendant rejonowy Policji. 

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

1) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant 
wojewódzki Policji, 

1a) w stosunku do komendanta rejonowego Policji - Komendant Stołeczny Poli-
cji, 

2) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny 
Policji. 

 
Art. 6b. 

1. Komendanta wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do 
spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po za-
sięgnięciu opinii wojewody. 

2. Komendanta Stołecznego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do 
spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po za-
sięgnięciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy. 

3. Komendant Główny Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego lub odpo-
wiednio Komendanta Stołecznego Policji, powołuje i odwołuje do trzech za-
stępców komendanta wojewódzkiego lub Komendanta Stołecznego Policji, w 
tym I zastępcę. 

4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji 
oraz zastępców komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego Policji 
powołuje się oficerów Policji, z wyjątkiem stanowisk zastępców do spraw służb 
wspomagających działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i 
technicznym, na które powołuje się członków korpusu służby cywilnej. 

5. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego lub Komendanta 
Stołecznego Policji Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego 
komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego albo 
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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 Komendanta Głównego Policji, 
może powołać komendanta wojewódzkiego albo Komendanta Stołecznego Poli-
cji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. 

 

Art. 6c. 
1.  Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant 

wojewódzki 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 2001 r. Nr 
142, poz. 1592, z późn. zm.2)) nie stosuje się. 

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

3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miej-
skiego) Policji, powołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komen-
danta powiatowego (miejskiego) Policji. 

4. Komendant Stołeczny Policji, na wniosek komendanta rejonowego Policji, po-
wołuje i odwołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta rejonowego 
Policji. 

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

6. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji 
komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, po-
wierza 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 Komendant Sto-
łeczny Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie 
obowiązków komendanta rejonowego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesię-
cy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. 

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

 
Art. 6d. 

1. Komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant powiatowy 
(miejski) Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmi-
strza lub prezydenta miasta) lub wójtów. Opiniowanie to nie dotyczy komendan-
ta komisariatu specjalistycznego. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759. 
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2. Zastępców komendanta komisariatu Policji powołuje i odwołuje komendant po-
wiatowy (miejski) Policji na wniosek komendanta komisariatu Policji. 

3. Na stanowisko komendanta komisariatu Policji i zastępcy komendanta komisa-
riatu Policji powołuje się oficerów lub aspirantów Policji. 

4. W razie zwolnienia stanowiska komendanta komisariatu Policji, komendant po-
wiatowy (miejski) Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza, 
po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów, 
pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji, na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące, jednemu z jego zastępców, a w razie braku zastępców – innemu po-
licjantowi. 

5. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez komendanta komisa-
riatu Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, do czasu ustania przeszko-
dy w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, powierza 
pełnienie obowiązków komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastęp-
ców, a w razie braku zastępców – innemu policjantowi. 

6. Na obszarze m.st. Warszawy przepisy ust. 1 i 3-5 stosuje się odpowiednio 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 odpowiednio do po-
woływania zastępców komendanta komisariatu Policji przez komendanta rejo-
nowego Policji. 

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

riatu Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie 
opinii, 

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

 
Art. 6e. 

1. Odwołać ze stanowiska, o którym mowa w 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 komendan-
ta może odwołać odpowiednio komendantów: wojewódzkiego i Stołecznego, 
powiatowego (miejskiego), rejonowego lub komendanta komisariatu Policji, po 
upływie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii. 

3. Policjanta odwołanego ze stanowiska przenosi się do dyspozycji przełożonego 
policjanta uprawnionego do odwołania ze stanowiska, z zastrzeżeniem, że poli-
cjanta odwołanego ze stanowiska komendanta wojewódzkiego i Komendanta 
Stołecznego Policji przenosi się do dyspozycji Komendanta Głównego Policji. 
Policjant przez okres 6 miesięcy ma prawo do uposażenia w wysokości przysłu-
gującej przed odwołaniem. 

 
Art. 6f. 

Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji są prze-
łożonymi policjantów na terenie swojego działania. 
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Art. 6g. 

Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy 
(miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a 
komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu. 

 

Art. 6h. (uchylony). 

 
Art. 7. 

1. Komendant Główny Policji określa: 
1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i 

innych jednostek organizacyjnych Policji,  
2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w 

zakresie nie objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy, 
3) (uchylony); 
4) (uchylony); 

4a) programy szkoleń zawodowych policjantów, 
5) szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji za-

dań Policji, a także normy ich wyżywienia, 
6) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Pań-

stwową Inspekcją Pracy, 
7) zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawo-

dowego policjantów. 
2. Komendant wojewódzki Policji określa właściwość terytorialną komisariatów 

Policji na terenie swojego działania. 
3. Komendant Główny Policji może tworzyć i likwidować ośrodki szkolenia i 

szkoły policyjne. 
4. Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 

ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym prze-
łożonym. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części regula-
minu urzędu wojewódzkiego.  

 
Art. 8. 

1. Komendant wojewódzki Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Po-
licji tworzy, w razie potrzeby, komisariat kolejowy, wodny, lotniczy lub inny 
komisariat specjalistyczny. Komendanci komisariatów specjalistycznych podle-
gają właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.  

2. Komendanta komisariatu specjalistycznego Policji powołuje i odwołuje komen-
dant wojewódzki Policji.  

3. (uchylony). 
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Art. 8a. 

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 sta-
nowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta 
(burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie 
upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy. 

3. Do zadań kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji należy w szcze-
gólności: 

1) rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania, 
2) inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych mających na ce-

lu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawi-
skom kryminogennym, 

3) wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz innych nie-
cierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o przestęp-
stwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. 

 
Art. 9. (uchylony). 

 
Art. 10. 

1. Komendanci Policji, z zastrzeżeniem ust. 1a, składają roczne sprawozdania ze 
swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezy-
dentom miast), a także radom powiatu i radom gmin. W razie zagrożenia bez-
pieczeństwa 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 informacje, o których 
mowa w ust. 1, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz, w zakresie dotyczącym dzia-
łalności Policji na obszarze m.st. Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy i 
Radzie m.st. Warszawy. Komendanci rejonowi Policji nie składają odrębnych 
sprawozdań. 

2. W zakresie wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców sprawozdania i in-
formacje, 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 porządku 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, dokumenty i in-
formacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt personal-
nych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych 
lub dochodzeniowo-śled-czych oraz akt w indywidualnych sprawach admini-
stracyjnych. 
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Art. 11. 

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego ko-
mendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub pod-
jęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usu-
nięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności operacyjno-
rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania 
wykroczeń. Żądanie to nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności 
służbowej ani określać sposobu wykonania zadania przez Policję. 

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

4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na 
piśmie. 

5. Właściwy komendant Policji niezwłocznie przedkłada sprawę komendantowi Po-
licji 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.  

 
Art. 12. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, 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 nadawania po-

licjantom. 
2. Komendant Główny Policji określa zasady naliczeń etatowych w Policji.  

 
Art. 13. 

1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa. 
2. Etaty Policji określa ustawa budżetowa. 
3. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowa-

rzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć 
w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych 
oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a 
także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. 

3a. (uchylony). 
3b. (uchylony). 
3c. (uchylony). 
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4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dziel-
nicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwięk-
szeniu ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych w art. 12 ust. 2, jeżeli or-
gany te zapewnią pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co 
najmniej 5 lat, na warunkach określonych 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 określonych w po-
rozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu 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 określoną w 
art. 33 ust. 2, 

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie, 
 dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i ko-

misariatów, 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 porozumie-
nia: 

a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 
ust. 2, 

b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w 
służbie, 

2) wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o któ-
rych 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. 
4e. Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych 

w ust. 3 i 4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez: 
1) Komendanta Głównego Policji - są przychodami funduszu centralnego, 
2) komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego 

Policji albo podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejono-
wych) Policji - są przychodami wojewódzkich funduszy, 

3) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych - 
są przychodami funduszu Szkół Policji. 

4f. Środki Funduszu są przeznaczone na: 
1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych 

oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Poli-
cji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług,  

2) rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę 
określoną w art. 33 ust. 2, 

3) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. 
4g. Środkami Funduszu dysponują: 

1) Komendant Główny Policji - w zakresie funduszu centralnego, 
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2) odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji - w 
zakresie funduszy wojewódzkich, 

3) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych - w 
zakresie funduszu Szkół Policji. 

4h. Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne spra-
wozdanie finansowe Funduszu. 

4ha. Dysponent środków Funduszu może dokonywać wydatków wyższych niż pla-
nowane bez zmiany planu, do wysokości łącznej kwoty przychodów uzyskanych 
ponad plan i pozostałości środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

4hb. Przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu Funduszu 
mogą być dokonywane przez dysponenta środków Funduszu po uzyskaniu zgo-
dy ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

4hc. Przepisów art. 151 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) nie stosuje się. 

4i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właś-
ciwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządza-
nia jego planów i sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów 
i porozumień oraz racjonalne gospodarowanie środkami. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki porozumienia, o którym mowa w ust. 4.  

 
Art. 13a. 

1. Środki finansowe w wysokości 20% dochodów uzyskanych przez Skarb Pań-
stwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących 
z ujawnionych przez Policję przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz 
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeznacza się na fundusz 
motywacyjny na nagrody dla policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio 
do ich ujawnienia. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady 
przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa w ust. 1, uwzględniając re-
lacje wysokości indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów, nakład pracy 
i okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza. 

 
Art. 13b. 

Dzień 24 lipca ustanawia się Świętem Policji. 
 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. 
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Rozdział 3 
Zakres uprawnień Policji 

 
Art. 14. 

1. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykry-
wania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. 

2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów 
administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obo-
wiązek ten został określony w odrębnych ustawach. 

3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respek-
towania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

4. Policja w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z danych o osobie, w 
tym również w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez inne organy, 
służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.4)), bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 

 5. Administrator danych, o których mowa w ust. 4, jest obowiązany udostępnić da-
ne osobowe, z zastrzeżeniem ust. 7, na podstawie imiennego upoważnienia Ko-
mendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich Policji lub uprawnio-
nego policjanta, okazanego przez policjanta wraz z legitymacją służbową. Fakt 
udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 
1631, z późn. zm.5)). 

5a. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, 
korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Infor-
macji Kryminalnych. 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o 
którym mowa w ust. 5, uwzględniając wyłącznie niezbędne dane upoważnione-
go policjanta oraz szczegółowe warunki wydania upoważnień w imieniu Ko-
mendanta Głównego Policji lub komendantów wojewódzkich Policji innym po-
licjantom. 

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb 
przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez organy uprawnio-
ne do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykony-
wania tych czynności, uwzględniając wymagania wynikające z przepisów o 
ochronie informacji niejawnych. 

 
Art. 15. 

1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.   
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162. 
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2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Ko-
deksu postępowania karnego i innych ustaw, 

2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwole-
nia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wy-
znaczonym terminie nie powróciły do niego, 

3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie za-
grożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, 

3a) pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków: 
a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowa-

nia karnego, 
b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłują-

cych ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób 
nie jest możliwe, 

3b) pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsa-
mości, 

4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w 
przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, 

5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i 
sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu 
lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podej-
rzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, 

5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu 
zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-
rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na pod-
stawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, 

6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów admini-
stracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych 
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione 
instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, 
do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i or-
ganizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do 
każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących 
przepisów prawa, 

8) dokonywania kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek pa-
liwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. 

2. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia przewi-
dziane dla osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego. 

3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki oka-
zały się bezcelowe lub nieskuteczne. 

4. Osoba zatrzymana, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być okazywana, fotogra-
fowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić 
w inny sposób. 

5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie uzasadnionej potrzeby 
– badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 
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6. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie 
najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. 

7. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażale-
nie do miejscowo właściwego prokuratora. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy 
wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b), 3b i 5-
7, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, mając na względzie 
zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszano-
wanie praw osób, wobec których działania te są podejmowane. 

8a. W przypadku stwierdzenia używania oleju opałowego do celów napędowych 
policja niezwłocznie zawiadamia dyrektora izby celnej właściwego ze względu 
na miejsce dokonanej kontroli. 

8b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy tryb kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 8, uwzględniając sposób 
przeprowadzenia kontroli i badania próbek rodzaju paliwa znajdującego się 
w zbiorniku pojazdu. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowa-
dzania badań lekarskich, o których mowa w ust. 5, uwzględniając przypadki 
uzasadniające potrzebę niezwłocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej 
pomocy medycznej lub potrzebę poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim, 
czas i organizację tych badań oraz sposób ich dokumentowania. 

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyj-
nych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, oraz regulamin pobytu osób w tych pomieszczeniach, uwzględ-
niając ich lokalizację i wyposażenie, niezbędne części składowe oraz warunki 
techniczne pomieszczeń i ich wyposażenia. 

 
Art. 16. 

1. W razie niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom or-
ganów Policji lub jej funkcjonariuszy, policjanci mogą stosować następujące 
środki przymusu bezpośredniego: 

1) fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź 
konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, 

2) pałki służbowe, 
3) wodne środki obezwładniające, 
4) psy i konie służbowe, 
5) pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej. 

2. Policjanci mogą stosować jedynie środki przymusu bezpośredniego odpowiada-
jące potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia 
podporządkowania się wydanym poleceniom. 

3. (uchylony). 
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4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe przypadki oraz 
warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 
w ust. 1. 

 
Art. 17. 

1. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego, wymienione w art. 16 ust. 1, okazały się 
niewystarczające lub ich użycie, ze względu na okoliczności danego zdarzenia, 
nie jest możliwe, policjant ma prawo użycia broni palnej wyłącznie: 

1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie 
lub wolność policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czyn-
nościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

2) przeciwko osobie nie podporządkowującej się wezwaniu do natychmiasto-
wego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego uży-
cie zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności policjanta albo innej osoby, 

3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną 
policjantowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej, 

4) w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego, gwałtownego zamachu na 
obiekty i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, na 
siedziby naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów 
administracji państwowej albo wymiaru sprawiedliwości, na obiekty gospo-
darki lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i 
urzędy konsularne państw obcych albo organizacji międzynarodowych, a 
także na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną 
na podstawie odrębnych przepisów, 

5) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpośred-
nie zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka, 

6) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopusz-
czalne w przypadkach określonych w pkt 1-3 i 5, albo za osobą, wobec któ-
rej istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia zabójstwa, zamachu terro-
rystycznego, uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub określone-
go zachowania, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójnicze-
go, umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała, zgwałcenia, podpalenia lub 
umyślnego sprowadzenia w inny sposób niebezpieczeństwa powszechnego 
dla życia albo zdrowia, 

7) w celu ujęcia osoby, o której mowa w pkt 6, jeśli schroniła się ona w miej-
scu trudno dostępnym, a z okoliczności towarzyszących wynika, że może 
użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie za-
grozić może życiu lub zdrowiu, 

8) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na 
konwój ochraniający osoby, dokumenty zawierające wiadomości stanowią-
ce tajemnicę państwową, pieniądze albo inne przedmioty wartościowe, 

9) w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo 
aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeśli: 

a) ucieczka osoby pozbawionej wolności stwarza zagrożenie dla życia al-
bo zdrowia ludzkiego, 

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba pozbawiona wolności może 
użyć broni palnej, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznego na-
rzędzia, 
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c) pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrze-
niem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstw, o których mowa w pkt 
6. 

2. W działaniach oddziałów i pododdziałów zwartych Policji użycie broni palnej 
może nastąpić tylko na rozkaz ich dowódcy. 

3. Użycie broni palnej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie naj-
mniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni palnej. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowo warunki i spo-
sób postępowania przy użyciu broni palnej, a także zasady użycia broni palnej 
przez jednostki wymienione w ust. 2. 

 
Art. 18. 

1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku pu-
blicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzenie: 

1) niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywate-
li, 

2) bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach, 
3) bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń, o których mowa w art. 

17 ust. 1 pkt 4, 
4) zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokona-

nia w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpie-
czeństwa lub obronności państwa, bądź mogącym skutkować niebezpie-
czeństwem dla życia ludzkiego 

 - Prezes Rady Ministrów, na wniosek  ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub przywrócenia po-
rządku publicznego, może zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów lub podod-
działów Policji. 

2.  W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję, o  której mowa w ust. 1, podej-
muje minister właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając o niej nie-
zwłocznie Prezesa Rady Ministrów. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i 
pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, do pomocy uzbrojonym od-
działom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”, na pod-
stawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wnio-
sek Prezesa Rady Ministrów.  

4. Pomoc, o której mowa w ust. 3, może być udzielona również w formie prowa-
dzonego samodzielnie przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych przeciwdzia-
łania zagrożeniu bądź dokonaniu przestępstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w 
przypadku gdy oddziały i  pododdziały Policji nie dysponują możliwościami 
skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

5. W przypadkach niecierpiących zwłoki decyzję o  udzieleniu pomocy, o której 
mowa w ust. 3 i 4, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, określający zakres i formę pomocy, za-
wiadamiając o  niej niezwłocznie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Preze-
sa Rady Ministrów.  
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6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie wydaje postanowienie o za-
twierdzeniu lub uchyleniu decyzji, o której mowa w ust. 5. 

7. Żołnierzom oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych kierowanych do pomocy 
uzbrojonym oddziałom i  pododdziałom Policji przysługują w zakresie niezbęd-
nym do wykonywania ich zadań, wobec wszystkich osób, uprawnienia policjan-
tów określone w art. 15-17. Korzystanie z tych uprawnień następuje na zasadach 
i w trybie określonych dla policjantów. 

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowe warunki i sposób użycia oddziałów i pododdziałów Policji i Sił 

Zbrojnych, 
2) sposób koordynowania działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne 

w formie określonej w  ust. 3 i 4, 
3) tryb wymiany informacji i sposób logistycznego wsparcia działań Policji 

prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych. 
9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, powinno uwzględniać: 

1) stopień zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 
publicznego, w tym przestępstwem o charakterze terrorystycznym, oraz 
przewidywany rozwój sytuacji, 

2) zachowanie ciągłości dowodzenia, w tym oddziałami Sił Zbrojnych, 
3) ochronę wymienianych informacji oraz zakres wsparcia logistycznego Poli-

cji. 
 

Art. 18a. 

1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są 
niewystarczające do wykonania ich zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, może za-
rządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przy-
sługują, w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań, wobec wszystkich 
osób, uprawnienia policjantów, określone w art. 15-17. Korzystanie z tych 
uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonym dla policjantów. 

 

Art. 18b. 
1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeże-

li użycie Policji okaże się niewystarczające, minister właściwy do spraw we-
wnętrznych może zarządzić użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzie-
lenia pomocy Policji.  

2.  Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej również w formie samodzielnych działań.  

3. Funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do wykonywania zadań 
służbowych polegających na udzielaniu pomocy Policji przysługują, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania zadań, uprawnienia policjantów określone w art. 
15 ust. 1 pkt 1-3 i 4-5a, art. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 17 ust. 1. Korzysta-
nie z tych uprawnień następuje na zasadach i w trybie określonych dla policjan-
tów. 
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<Art. 18c. 
1. W przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1, Komendant Główny Poli-

cji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić zastosowanie przez 
Policję urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym ob-
szarze, przez czas niezbędny do wyeliminowania zagrożenia lub jego skut-
ków, z uwzględnieniem konieczności minimalizacji skutków braku możli-
wości korzystania z usług telekomunikacyjnych. 

2. O zastosowaniu urządzeń, o których mowa w ust. 1, Komendant Główny 
Policji lub komendant wojewódzki Policji niezwłocznie informuje Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.>  

 
Art. 19. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych 
przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzy-
skania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych 
przestępstw: 

1) przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 
2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 

i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, 
art. 200, art. 204 § 4, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 
1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 
253, art. 258, art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, 
art. 296a § 1, 2 i 4, art. 296b § 1 i 2, art. 299 § 1-6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 
Kodeksu karnego,  

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu 
karnego, powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko 
mieniu, jeżeli wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesię-
ciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 
podstawie odrębnych przepisów, 

4) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 
publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materia-
łami wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotro-
powymi albo ich prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promienio-
twórczymi, 

6) określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowa-
dzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 
1998 r. Nr 113, poz. 715), 

7) określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, prze-
chowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1411), 

8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,  
 gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodo-

bieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, na pisemny 
wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Dodany art. 18c 
wchodzi w życie z dn. 
6.07.2009 r. (Dz.U. z 
2009 r. Nr 85, poz. 
716).  
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Prokuratora Generalnego albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego 
Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego miejscowo prokurato-
ra okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miej-
scowo ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.  

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę in-
formacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant 
Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyska-
niu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę 
operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgo-
wego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudziele-
nia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, 
organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolar-
nego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej stoso-
wania. 

4. (uchylony). 
5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrza-

nej lub oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o za-
rządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec 
tej osoby postępowaniu. 

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:  
1) kontrolowaniu treści korespondencji, 
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek, 
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób 

niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności tre-
ści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą 
sieci telekomunikacyjnych. 

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okrę-
gowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany, 
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji praw-

nej, 
3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w 

tym stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatno-
ści innych środków, 

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmio-
tu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze 
wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania, 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6. 
8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okrę-

gowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendan-
ta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 
prokuratora, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o 
jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny za-
rządzenia tej kontroli.  
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9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej po-
jawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa 
albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na 
pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisem-
nej zgody Prokuratora Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli ope-
racyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w 
ust. 8. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis 
ust. 7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, 
może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi 
podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jedno-
osobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wnio-
sków powinny być realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywa-
nia, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowied-
nim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu po-
stępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokura-
tor i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o zarządzenie kontroli opera-
cyjnej. 

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące 
usługi pocztowe są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 
technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję 
kontroli operacyjnej. 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowa-
dzona. 

14. Organ policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wy-
nikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o 
przebiegu tej kontroli. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Ko-
mendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje właści-
wemu prokuratorowi wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 
kontroli operacyjnej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
karnego. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, sto-
suje się odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowa-
nia karnego.  

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się 
materiałów zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza 
uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

 17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się 
po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich 
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza or-
gan Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

18. (uchylony). 
19. (uchylony). 
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20.  Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w 
ust. 1, 3, 8 i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o 
wydanie tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu postępowania karnego. 

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze 
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowy-
wania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przeka-
zywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stoso-
wania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru 
podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 
druków i rejestrów. 

22. Prokurator Generalny przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o 
działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których mowa w 
art. 20 ust. 3. 

 

Art. 19a. 
1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 czynności operacyjno-

rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych 
informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów prze-
stępstwa mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub 
przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, 
albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabro-
nione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. 

2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać 
także na złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pocho-
dzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, 
posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub 
wręczenia korzyści majątkowej. 

3. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, 
na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej 
zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, którego bieżąco infor-
muje o wynikach przeprowadzonych czynności. Prokurator może zarządzić za-
niechanie czynności w każdym czasie. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 
miesiące. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, 
po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, jednorazowo przedłużyć 
stosowanie czynności, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie 
ustały przyczyny ich zarządzenia. 

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o których 
mowa w ust. 1, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyska-
nych wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia spraw-
ców i uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub ko-
mendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego 
prokuratora, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również 
po upływie okresów, o których mowa w ust. 4. 
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6. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być niejawnie rejestrowane za pomo-
cą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku. 

7. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Ko-
mendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokura-
torowi okręgowemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 
czynności, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 
materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie pierwsze Ko-
deksu postępowania karnego. 

8. Zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mate-
riały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania kar-
nego przechowuje się po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następ-
nie dokonuje się ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie ma-
teriałów zarządza organ Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli opera-
cyjnej. 

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i do-
kumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania, 
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych 
czynności, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podej-
mowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków 
i rejestrów. 

 

Art. 19b. 
1. W celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1, albo 

ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia 
przedmiotów przestępstwa Komendant Główny Policji lub komendant woje-
wódzki Policji może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemiesz-
czania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy 
to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie prokurato-
ra okręgowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę zarządzającego 
dokonanie czynności organu Policji. Prokurator może nakazać zaniechanie 
czynności w każdym czasie. 

3. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, bieżąco informuje prokuratora okręgo-
wego o wynikach przeprowadzonych czynności. 

4. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje publicz-
ne oraz przedsiębiorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki 
zawierające przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunię-
ciu albo zastąpieniu w całości lub w części. 

5. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania 
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Ko-
mendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokura-
torowi okręgowemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 
czynności, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 
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materiałów, stosuje się przepisy art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępo-
wania karnego. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Spra-
wiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i do-
kumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę za-
pewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych ma-
teriałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.  

 
Art. 20.  

1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, może uzyskiwać in-
formacje, w tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony). 
2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w 

celu realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach 
podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, 
nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako prze-
stępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości 
lub usiłujących ukryć swoją tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, także 
bez ich wiedzy i zgody. 

2b. Informacje, o których mowa w ust. 2a, mogą obejmować:  
1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, z tym że dane dotyczące kodu gene-
tycznego wyłącznie o niekodujących regionach genomu,  

2) odciski linii papilarnych,  
3) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku,  
4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy,  
5) informacje o:  

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu,  
b)  wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji 

materialnej i stanie majątku,  
c)  dokumentach i przedmiotach, którymi się posługują,  
d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach,  
e) sposobie zachowania się sprawców wobec osób pokrzywdzonych.  

2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają 
one przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 
postępowaniu. 

3. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym 
w art. 19 ust. 1 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, 
Policja może korzystać z informacji dotyczących umów ubezpieczenia, a w 
szczególności z przetwarzanych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, 
w tym osób, które zawarły umowę ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez 
banki informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane z przeka-
zywaniem tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie poli-
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cjantom prowadzącym czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnio-
nym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie 
czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta zawierające te informacje i 
dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, jeżeli następuje 
to w celu ścigania karnego. 

5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się na podstawie posta-
nowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo 
komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 
względu na siedzibę wnioskującego organu. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 
1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony, 
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji praw-

nej, 
3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych, 
4) wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, 
5) podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych, 
6) rodzaj i zakres informacji i danych. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udo-
stępnienie informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i za-
kres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony 
do zwrócenia się o przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia 
zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się 
odpowiednio. 

8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie organowi 
Policji, wnioskującemu o wydanie postanowienia. 

9. Uprawniony przez sąd organ Policji pisemnie informuje podmiot zobowiązany 
do udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, 
które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, 
oraz o osobie policjanta upoważnionego do ich odbioru. 

10. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa 
w ust. 3, Policja, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, informuje podmiot, o którym mo-
wa w ust. 6 pkt 4, o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie 
informacji i danych. 

11. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek 
Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokura-
tora Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z 
możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 
zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w 
ust. 6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-
rozpoznawczych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowa-
nie przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiadamiany o po-
stanowieniu sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na 
jego polecenie, przez Policję przed zamknięciem postępowania przygoto-
wawczego albo niezwłocznie po jego umorzeniu. 
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13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do 
wszczęcia postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie po-
stanowienia pisemnie zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane prze-
kazał. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem 
przepisów ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób 
może uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane oso-
bowe ze zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez orga-
ny władzy publicznej, a w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz 
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Administratorzy 
danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego ich 
udostępniania. 

16. Organy władzy publicznej prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 15, mogą, 
w drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń teleko-
munikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach jednostkom organiza-
cyjnym Policji, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jed-
nostki te : 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie kto, kiedy, w 
jakim celu oraz jakie dane uzyskał, 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wy-
korzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania, 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań albo pro-
wadzonej działalności. 

17. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez 
okres, w którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykonywa-
nych przez Policję. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rza-
dziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne. 

18. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy politycz-
ne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną 
lub związkową oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, 
które nie zostały skazane za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protoko-
larnemu zniszczeniu niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orze-
czenia. 

19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 
tryb gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 2a, 
w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z 
tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych 
oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych postę-
powaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym do-
stępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji. 

 
Art. 20a. 

1. W związku z wykonywaniem zadań wymienionych w art. 1 ust. 2 Policja zapew-
nia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i 
danych identyfikujących policjantów. 


