
Projekt z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

Etap: uzgodnienia i konsultacje 

U S T AWA  

z dnia <data uchwalenia> r. 

o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. Z dniem 1 stycznia 2023 r.: 

1) Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie nadaje się nazwę „Akademia 

Pożarnicza”; 

2) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie nadaje się nazwę „Akademia Policji w Szczytnie”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 

2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115 i 1488) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Akademia Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne;”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Organizację i zakres działania Akademii Policji w Szczytnie jako szkoły 

wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni 

służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako 

jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji 

kierowniczych policjantom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli 

akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 655, 682, 807, 1010, 1117 i 1459).”; 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach 

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, 

ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura 

Zwalczania Cyberprzestępczości oraz ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 

2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie 

ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. 
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2) w art. 13: 

a) w ust. 4e pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół 

policyjnych – są przychodami funduszu Szkół Policji.”, 

b) w ust. 4g pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół 

policyjnych – w zakresie funduszu Szkół Policji.”; 

3) w art. 20 ust. 1f otrzymuje brzmienie: 

„1f. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, 

Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, 

komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi) Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji 

w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych są administratorami danych osobowych 

w stosunku do zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich w celu realizacji 

zadań ustawowych.”; 

4) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz 

zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci 

wojewódzcy albo Komendant Stołeczny Policji i komendanci powiatowi (miejscy, 

rejonowi) Policji oraz Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci 

szkół policyjnych.”; 

5) w art. 34 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Akademii Policji w Szczytnie”; 

6) w art. 39a w ust. 1: 

a) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie i jego zastępcy,”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie – w stosunku do policjanta 

na stanowisku służbowym w Akademii Policji w Szczytnie;”; 

7) w art. 39c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Komendanta Głównego Policji, jeżeli decyzję wydał: Komendant BSWP, 

Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendant wojewódzki 
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(Stołeczny) Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz 

komendant szkoły policyjnej;”; 

8) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 policjanta, którego 

przełożonym wymienionym w art. 32 ust. 1 jest komendant powiatowy (miejski, 

rejonowy) Policji, dokonuje właściwy komendant wojewódzki Policji albo Komendant 

Stołeczny Policji. 

2. Pozostawienie w służbie policjanta, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2, dla 

którego przełożonym wymienionym w art. 32 ust. 1 jest przełożony, o którym mowa w 

ust. 1, wymaga zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta 

Stołecznego Policji. 

3. W pozostałych przypadkach decyzje w sprawach, o których mowa w art. 37–41, 

podejmuje przełożony wymieniony w art. 32 ust. 1.”; 

9) w art. 46b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w 

jakim przetwarza te dane, jest Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant 

BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) 

Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół 

policyjnych.”; 

10) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. Na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji 

może być mianowany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, ukończył 

studia w Akademii Policji w Szczytnie lub szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół 

wyższych, został mianowany lub powołany na stanowisko, dla którego został określony 

stopień w korpusie oficerów Policji, i złożył egzamin oficerski.”; 

11) w art. 71a: 

a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych 

policjantów odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, 

Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy 

Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, 

komendanci rejonowi Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i 

komendanci szkół policyjnych. 



– 4 – 

2. W przypadku policjantów odbywających szkolenia zawodowe lub 

doskonalenie zawodowe centralne w Policji za stan bezpieczeństwa i higieny służby 

odpowiadają Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół 

policyjnych i kierownik ośrodka szkolenia Policji, realizując obowiązki, o których 

mowa w art. 207 § 2 pkt 1–6, art. 2071, art. 2091 § 1–3, art. 2092, art. 214, art. 215, 

art. 2374 i art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1510 i 1700), zwanej dalej „Kodeksem pracy”.”; 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Za przygotowanie i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i 

higieny służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia 

zawodowego, w szczególności prowadzonych z użyciem środków przymusu 

bezpośredniego, środków ochrony indywidualnej lub broni palnej, odpowiedzialni 

są odpowiednio: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, 

Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant 

Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, komendanci rejonowi 

Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół 

policyjnych.”; 

12) w art. 72 w ust. 7 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) który jest słuchaczem Akademii Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej lub ośrodka 

szkolenia na kursie stacjonarnym,”; 

13) w art. 110 ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, 

Komendantowi CBZC, Dyrektorowi CLKP, dowódcy BOA, komendantom 

wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół 

policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji 

w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do 

spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby. 

Komendantowi BSWP oraz jego zastępcom przyznaje nagrodę roczną, na wniosek 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, minister właściwy do spraw wewnętrznych.”; 

14) w art. 120a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Komendant Główny Policji przyznaje świadczenie motywacyjne Komendantowi 

CBŚP, Komendantowi CBZC, Dyrektorowi CLKP, dowódcy BOA, komendantom 

wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, komendantom szkół 
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policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji 

w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do 

spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby. Przepisy 

ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”; 

15) w art. 133: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego 

pełnienia służby lub policjanta, któremu powierzono pełnienie obowiązków 

służbowych albo którego skierowano na szkolenie zawodowe, doskonalenie 

zawodowe centralne lub studia w Akademii Policji w Szczytnie, jest przełożony 

dyscyplinarny w miejscu pełnienia służby, odbywania szkolenia, doskonalenia lub 

studiów, z wyłączeniem możliwości orzekania kar dyscyplinarnych określonych w 

art. 134 pkt 3–7, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.”, 

b) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Komendant Główny Policji – w stosunku do Komendanta CBŚP, Komendanta 

CBZC, Dyrektora CLKP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta 

Stołecznego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, 

komendanta szkoły policyjnej, dowódcy kontyngentu policyjnego oraz 

policjantów, których przełożonym dyscyplinarnym jest Komendant BSWP.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1940 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1115) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Akademia Pożarnicza oraz pozostałe szkoły;”; 

2) w art. 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Akademią Pożarniczą, w zakresie wykonywania przez nią zadań jednostki 

organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;”; 

3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organizację i zakres działania Akademii Pożarniczej w Warszawie jako szkoły 

wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora i osoby pełniącej w uczelni służb 

państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki 

organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych strażakom 

pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 
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20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 655, 

682, 807, 1010, 1117 i 1459).”; 

4) w art. 28b: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Administratorami danych osobowych, o których mowa w ust. 1, są 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy 

Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży 

Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej 

Straży Pożarnej, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej i Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa, zwani dalej 

„administratorami”, w zakresie, w jakim przetwarzają te dane.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W ramach Państwowej Straży Pożarnej inspektorów ochrony danych, 

o których mowa w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), wyznacza się w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 

Akademii Pożarniczej, szkołach Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-

Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, Centralnym Muzeum Pożarnictwa, 

komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej dla obszaru województwa 

oraz komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej I kategorii. Wyznaczając 

inspektora ochrony danych, uwzględnia się strukturę organizacyjną i wielkość 

jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.”; 

5) w art. 32 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w Akademii Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły;”; 

6) w art. 36: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) posiada tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Akademii Pożarniczej 

studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak 

i ukończył przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk 

związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo”, 
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b) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Akademii Pożarniczej 

studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, 

lub”, 

c) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie: 

„11. Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk 

oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszkolenie zawodowe 

przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami 

ratowniczymi prowadzi Akademia Pożarnicza w formie studiów podyplomowych. 

12. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z 

Rektorem-Komendantem Akademii Pożarniczej ustala limity przyjęć na 

przeszkolenia zawodowe, o których mowa w ust. 11.”; 

7) w art. 36a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - o swoich zastępcach, 

komendantach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, komendancie Akademii 

Pożarniczej, komendantach pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej, 

dyrektorze Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz dyrektorze Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej;”; 

8) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strażak zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3-5 lub ust. 3 pkt 2 

przed upływem 5 lat od ukończenia nauki w ramach służby kandydackiej w Akademii 

Pożarniczej, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej lub szkole aspirantów 

Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość 

kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki.”; 

9) w art. 51 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w Akademii Pożarniczej i pozostałych szkołach - komendant szkoły;”; 

10) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pierwszy stopień oficerski nadaje się strażakowi, który: 

1) ukończył Akademię Pożarniczą w ramach służby kandydackiej albo; 

2) uzyskał tytuł zawodowy technik pożarnictwa w szkole aspirantów Państwowej 

Straży Pożarnej lub w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej i tytuł 

zawodowy inżynier pożarnictwa w ramach skierowania do Akademii Pożarniczej.”; 
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11) w art. 73 ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. Komendantowi Akademii Pożarniczej i jego zastępcom, dyrektorowi instytutu 

badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom oraz komendantom 

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyróżnienia przyznaje Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej.”; 

12) w art. 95c ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komendantowi Akademii Pożarniczej i jego zastępcom, dyrektorowi instytutu 

badawczego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom oraz komendantom 

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nagrody i zapomogi przyznaje Komendant 

Główny Państwowej Straży Pożarnej.”; 

13) art. 114a otrzymuje brzmienie: 

„114a. Strażacy w służbie kandydackiej w Akademii Pożarniczej tworzą samorząd 

studencki, a w pozostałych szkołach - samorząd uczniowski. Organy samorządu są 

jedynym reprezentantem strażaków w służbie kandydackiej.”; 

14) w art. 121 w ust. 1: 

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w pierwszej instancji – komisja dyscyplinarna działająca przy Komendancie 

Akademii Pożarniczej,”; 

b) w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej, Akademii Pożarniczej 

i instytutach badawczych, z wyjątkiem wymienionych w pkt 4:”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 

czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu 

i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 і 8, są obowiązane posiadać tytuł 

zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia 

studiów w Akademii Pożarniczej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego.”; 



– 9 – 

2) w art. 4a w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku Akademii Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, 655, 682, 807, 1010, 1117 i 1459);”; 

3) w art. 11c w ust. 6 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) w wykonywaniu zawodu inżyniera pożarnictwa lub projektanta w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ukończyła w Akademii 

Pożarniczej studia podyplomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu 

rzeczoznawcy; 

4) w wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 

w art. 4 ust. 2a lub 2b, posiadała w okresie ich wykonywania tytuł zawodowy 

inżynier i dyplom ukończenia studiów w Akademii Pożarniczej na kierunku 

inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz ukończyła 

studia podyplomowe, o których mowa w pkt 3.”; 

4) w art. 11j w ust. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku Akademii Pożarniczej - przychód, o którym mowa w art. 406 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;”; 

5) w art. 14ha: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci 

wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi (miejscy) 

Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej i 

komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej są współadministratorami danych 

osobowych przetwarzanych w SWD PSP.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci 

powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii 

Pożarniczej i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie 

właściwości swojego działania, zapewniają utrzymanie SWD PSP oraz podejmują 

działania, o których mowa w ust. 3.”; 

6) w art. 16a w ust. 4b pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2) tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów 

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz 
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kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażak oraz ukończenie w 

Akademii Pożarniczej przeszkolenia zawodowego przygotowującego do 

zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi, albo; 

3) tytułu zawodowego inżynier oraz tytułu zawodowego magister inżynier i dyplomu 

ukończenia w Akademii Pożarniczej studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu 

technik pożarnictwa oraz ukończenie w Akademii Pożarniczej przeszkolenia 

zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk związanych  

z kierowaniem działaniami ratowniczymi.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988, 1002 i 1768) w art. 129fc w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wojewódzki inspektor transportu drogowego, komendant wojewódzki Policji, 

Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, 

komendant szkoły policyjnej, komendant oddziału Straży Granicznej i dyrektor Krajowej 

Szkoły Skarbowości, każdy w zakresie swojej właściwości:”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych 

przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1032) w art. 34 w ust. 2 wprowadza się następuje zmiany: 

1) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji i ich zastępców, 

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępców, Komendanta 

Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępców, Komendanta Centralnego 

Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i jego zastępców, Dyrektora Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego Policji i jego zastępców, komendantów 

wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców, Komendanta-Rektora 

Akademii Policji w Szczytnie, Zastępcy Komendanta-Prorektora Akademii Policji w 

Szczytnie, Kanclerza Akademii Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych 

i ich zastępców, a także członków ich rodzin,”; 

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół 

policyjnych w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych im 

szkołach oraz członków ich rodzin;”. 
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Art. 7. W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (Dz. U. poz. 2447) w art. 17 

ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, za zgodą 

Komendanta Głównego Policji, w okresie do 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy może powierzyć komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi 

Stołecznemu Policji, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie albo 

komendantom szkół policyjnych, przeprowadzenie poszczególnych etapów postępowania 

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby w Policji, o których mowa w art. 

25 ust. 2, 5, 12, 13 i 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

ubiegających się o przyjęcie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania 

Cyberprzestępczości, z wyłączeniem sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu 

informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów 

teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego 

obejmującej te dziedziny.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 

2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” 

oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448) w art. 13 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 12 w zakresie art. 34: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Policjant, który ukończył w Akademii Policji w Szczytnie studia 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, w terminie 

miesiąca od dnia ukończenia tych studiów jest mianowany na stanowisko służbowe, 

dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych 

Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje się.”, 

b) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) oficerskiego albo studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Akademii Policji 

w Szczytnie w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4”, 

c) w ust. 9 pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) pkt 1 – uważa się ukończenie w Akademii Policji w Szczytnie pierwszego roku 

studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji; 
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2) pkt 2 – uważa się ukończenie w Akademii Policji w Szczytnie drugiego roku 

studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji 

albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 

pkt 2; 

3) pkt 3 – uważa się ukończenie w Akademii Policji w Szczytnie trzeciego roku 

studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji 

albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 

pkt 3;”, 

d) w ust. 11 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) pkt 3 – posiadanie wykształcenia wyższego oraz otrzymanie świadectwa 

ukończenia szkolenia zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem albo 

świadectwa zdania egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z 

wyróżnieniem; 

3) pkt 4 – posiadanie wykształcenia wyższego oraz otrzymanie świadectwa 

ukończenia szkolenia zawodowego aspiranckiego z wyróżnieniem albo 

świadectwa zdania egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z 

wyróżnieniem lub ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia w 

Akademii Policji w Szczytnie.”; 

2) w pkt 13 w zakresie: 

a) art. 34b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34b. Na szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8, policjanta kieruje 

przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach 

szkolenia Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP, komendy 

wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Akademii Policji w Szczytnie albo szkoły 

policyjnej.”, 

b) art. 34g otrzymuje brzmienie: 

„34g. 1. Policjant usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8, w 

przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1, 3–5 i 11 może dokończyć przerwane 

szkolenie, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia ustania przyczyny, z powodu 

której został usunięty ze szkolenia, przełożonemu właściwemu do spraw osobowych 

zgłosi gotowość do dokończenia szkolenia. 



– 13 – 

2. Policjanta, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po upływie 12 miesięcy od dnia 

usunięcia ze szkolenia ustanie przyczyna, z powodu której został usunięty, można 

ponownie skierować na szkolenie. 

3. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 

ust. 8, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 6–10 można ponownie 

skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego 

usunięcia. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do policjanta przywróconego do służby.”, 

c) art. 34h: 

– w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) centralne – przez Akademię Policji w Szczytnie, szkoły policyjne lub 

ośrodki szkolenia;”, 

– dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje 

się przepisy art. 34f i art. 34g.”, 

d) art. 34j otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34j. 1. Policjant, który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 

8, otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia lub świadectwo ukończenia 

szkolenia z wyróżnieniem. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 10, policjant otrzymuje 

świadectwo zdania egzaminu lub świadectwo zdania egzaminu z wyróżnieniem. 

3. Policjant, który ukończył doskonalenie zawodowe, o którym mowa w 

art. 34h ust. 2 pkt 1, otrzymuje świadectwo jego ukończenia.”, 

3) w pkt 25 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu: 

„3. Za zaliczony w roku przeprowadzania testu sprawności fizycznej 

policjantów uznaje się test sprawności fizycznej zrealizowany zgodnie z 

zakresem i zasadami oceniania poziomu sprawności fizycznej określonymi 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, w ramach szkolenia, o którym 

mowa w art. 34 ust. 8, lub doskonalenia, o którym mowa w art. 34h ust. 2 

pkt 1 albo przedsięwzięcia realizowanego w Policji, w zakresie którego 

niezbędne było zaliczenie testu sprawności fizycznej. 
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4. Policjanta zwalnia się z testu sprawności fizycznej policjantów na 

czas: 

1) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a 

także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w 

kontyngencie policyjnym; 

2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych 

udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach 

zawodowych. 

5. Właściwym w sprawach zwolnienia policjanta z testu sprawności 

fizycznej policjantów jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

6. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, zakres 

testu sprawności fizycznej policjantów, tryb i terminy przeprowadzania 

tego testu oraz sposób jego dokumentowania, a także sposób oceniania 

poziomu sprawności fizycznej policjantów. 

7. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, rodzaje 

zajęć z zakresu sprawności fizycznej realizowanych w jednostkach 

organizacyjnych Policji oraz zadania jednostek w tym zakresie.”; 

4) pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) po art. 61a dodaje się art. 61b w brzmieniu: 

„Art. 61b. 1. Policjant jest obowiązany utrzymywać wymagany 

poziom umiejętności posługiwania się bronią palną, zapewniający 

wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez 

udział w zajęciach z wyszkolenia strzeleckiego. 

2. Policjanta zwalnia się z zajęć z wyszkolenia strzeleckiego na czas: 

1) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a 

także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w 

kontyngencie policyjnym; 

2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych 

udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach 

zawodowych. 

3. Właściwym w sprawach zwolnienia policjanta z zajęć z 

wyszkolenia strzeleckiego jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 
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4. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia, zakres 

wyszkolenia strzeleckiego policjantów, tryb przeprowadzania zajęć z 

wyszkolenia strzeleckiego oraz terminy oceniania poziomu umiejętności 

posługiwania się bronią palną, a także dokumentowanie zajęć z 

wyszkolenia strzeleckiego.”. 

Art. 9. Osoby, które ukończyły studia, studia podyplomowe, inne formy kształcenia lub 

odbyły szkolenie lub doskonalenie zawodowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na zasadach dotychczasowych, spełniają wymóg 

ukończenia studiów, studiów podyplomowych, innych form kształcenia lub odbycia szkolenia 

lub doskonalenia zawodowego odpowiednio w Akademii Pożarniczej lub Akademii Policji w 

Szczytnie. 

Art. 10. 1. Osoby, które przed wejściem w życie niniejszej ustawy ukończyły Szkołę 

Główną Służby Pożarniczej i posiadają kwalifikacje lub uprawnienia potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami uzyskanymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zachowują 

kwalifikacje i uprawnienia na zasadach przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w 

życie ustawy. 

2. Dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie 

inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz studiów 

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego uznaje się za 

równorzędny z dyplomem ukończenia studiów w Akademii Pożarniczej na kierunku inżynieria 

bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Art. 11.  Osobom, które ukończyły inne formy kształcenia, szkolenia lub doskonalenia 

zawodowego zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydaje się 

dokumenty zgodnie ze wzorem obowiązującym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub 

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 

Art. 12. Z dniem wejścia w życie ustawy decyzje, inne rozstrzygnięcia i akty organów 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej lub Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stają się 

odpowiednio decyzjami, innymi rozstrzygnięciami i aktami organów odpowiednio Akademii 

Pożarniczej lub Akademii Policji w Szczytnie. 

Art. 13. 1. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy  

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub Wyższej Szkole Policji w Szczytnie lub w stosunku 

do strażaków oraz pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej lub policjantów oraz 
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pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, prowadzi się odpowiednio w Akademii 

Pożarniczej lub w Akademii Policji w Szczytnie, chyba że dalsze prowadzenie tych spraw 

należy wyłącznie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub Komendanta 

Głównego Policji lub komend, za pomocą których wykonują oni swoje zadania. 

2. Wszystkie czynności podjęte w sprawach, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy. 

Art. 14. W terminie miesiąca od wejścia w życie ustawy, Senat Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej oraz Senat Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dostosują statuty Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do zmiany wprowadzonej 

niniejszą ustawą. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym  

Jolanta Zaborska 

Dyrektor Departamentu Prawnego 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

29.08.2022 r. 

 


