
 

projekt z dnia 12 grudnia 2014 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H 1) 

z dnia <data wydania aktu>  r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych 

zasad i trybu ich nadawania policjantom 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 

2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich 

nadawania policjantom (Dz. U. Nr 67, poz. 804 oraz z 2007 r. Nr 87, poz. 584) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustanawia się odznaki: 

1) Zasłużony Policjant; 

2) Absolwent Szkoły; 

3) Instruktor Wyszkolenia Policyjnego; 

4) Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej; 

5) zwycięzcy konkursu lub turnieju z wiedzy i sprawności zawodowej; 

6) Pilot Lotnictwa Policji; 

7) Mechanik Lotnictwa Policji; 

8) Skoczek Spadochronowy Policji.”; 

2) po § 12b dodaje się § 12c w brzmieniu: 

1)  Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie 
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265). 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 
i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616 i 1055. Tekst 
jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 
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„§ 12c. 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 8, nadaje się policjantowi, który ukończył 

szkolenie spadochronowe na określonym poziomie w jednostce organizacyjnej Policji, 

prowadzącej szkolenie spadochronowe. 

2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. 

3. Odznakę określonego stopnia, nadaje się odpowiednio: 

1) brązową – po ukończeniu szkolenia podstawowego antyterrorystycznego 

i uzyskaniu tytułu „Skoczka Spadochronowego”; 

2) srebrną – po uzyskaniu „Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego”; 

3) złotą – po uzyskaniu uprawnień instruktora spadochronowego. 

4. Przy nadawaniu odznaki może być pominięta kolejność w stopniach. 

5. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 8, o wymiarach 20 mm x 47,5 mm, wykonana 

z patynowanego srebra, ma kształt skrzydeł, na tle których znajduje się zawieszona pod 

czaszą spadochronu odznaka policyjna, otoczona wieńcem dębowo-laurowym koloru 

odpowiednio do stopnia, o którym mowa w ust. 2. 

6. Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji na wniosek kierownika 

jednostki lub komórki organizacyjnej Policji odpowiedzialnej za prowadzenie szkolenia 

spadochronowego. 

7. Wzór odznaki określa załącznik nr 6c do rozporządzenia.”; 

3) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13.  1. Uroczystego wręczenia odznak, o których mowa w § 1, dokonują osoby 

uprawnione do ich nadawania lub, w ich imieniu, osoby przez nie upoważnione. 

2. Policjanci odznaczeni odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 i 6–8, otrzymują 

legitymacje stwierdzające ich nadanie. Legitymacje podpisują osoby uprawnione do ich 

nadawania. 

3. Wzory legitymacji określają załączniki nr 7–12 do rozporządzenia. 

4. Wręczenie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 1, poprzedza się odczytaniem treści 

decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o jej nadaniu i wypowiedzeniem 

formuły „Wręczam odznakę Zasłużony Policjant” lub „W imieniu ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych wręczam odznakę Zasłużony Policjant”.”; 

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego rozporządzenia; 

5) po załączniku nr 6b do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 6c do rozporządzenia 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia; 
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6) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do 

niniejszego rozporządzenia; 

7) po załączniku nr 11 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 12 do rozporządzenia 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia. 

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

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 



  Projekt z dnia 12 grudnia 2014 r. 

 

Uzasadnienie 

 
Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich 
nadawania policjantom (Dz. U. Nr 67, poz. 804 oraz z 2007 r. Nr 87, poz. 584) wynika 
z koncepcji rozszerzenia katalogu przyznawanych w Policji wyróżnień o odznakę Skoczka 
Spadochronowego Policji, jak również uwzględnia propozycje zmian wypracowane przez 
powołany decyzją nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lutego 2011 r. zespół 
do opracowania projektu zmian w przepisach dotyczących wzorów odznak policyjnych 
oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom. 

Wprowadzenie nowej odznaki Skoczka Spadochronowego Policji (§ 1 pkt 8) wynika 
z inicjatywy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, mającej na celu 
potwierdzenie specjalnych kwalifikacji policjanta, jak również poświadczenie umiejętności 
nabytych podczas specjalistycznych szkoleń prowadzonych w Policji dla tej grupy policjantów. 

Skoki spadochronowe są jednym ze sposobów przygotowania funkcjonariuszy 
do wykonywania zadań bojowych o wysokim stopniu ryzyka. 

Historia skoków spadochronowych w warszawskiej jednostce antyterrorystycznej, sięga 
roku 1976, kiedy to szkolenie i skoki spadochronowe odbywały się na podstawie przepisów 
wojskowych. Zmiany w przepisach cywilnych oraz wojskowych miały bezpośredni wpływ 
na podstawę prawną wykonywania skoków spadochronowych w komórkach 
antyterrorystycznych Policji. Od 2006 r. rozpoczęto szkolenie według procedur cywilnych, 
a w 2008 r., w Biurze Operacji Antyterrorystycznych KGP, opracowano program lokalnego 
doskonalenia zawodowego w zakresie szkolenia spadochronowego policjantów. Głównym 
założeniem opracowanego programu jest prowadzenie szkolenia spadochronowego na poziomie 
podstawowym oraz szkoleń uprawniających do otrzymania tzw. świadectwa kwalifikacji. Dzięki 
temu, funkcjonariusze wykonujący skoki spadochronowe, mogą uzyskać Świadectwo 
Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego. Otwiera to przed nimi możliwość dalszego szkolenia 
specjalistycznego, w tym skoków szkolno-bojowych. 

Odejście od skomplikowanych regulacji wojskowych i wdrożenie uproszczonej organizacji 
szkolenia pozwoliło w stosunkowo krótkim czasie wyszkolić grupę policjantów –
spadochroniarzy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zdolnych do wykonywania skoków 
szkolno-bojowych, a tym samym przygotować ich do realizacji specjalistycznych działań 
prowadzonych przez komórki antyterrorystyczne Policji.  

W Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, szkolenie 
spadochronowe prowadzone jest na podstawie: 

1) Programu kursu uzupełniającego w ramach doskonalenia lokalnego dla Policjantów 
Biura Operacji Antyterrorystycznych w zakresie szkolenia spadochronowego 
naziemnego – decyzja nr 29/10 Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych 
Komendy Głównej Policji z dnia 16 sierpnia 2010 r.; 



2) Programu kursu uzupełniającego w ramach doskonalenia lokalnego dla Policjantów 
Biura Operacji Antyterrorystycznych w zakresie szkolenia spadochronowego 
praktycznego podstawowego – decyzja nr 28/10 Dyrektora Biura Operacji 
Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji z dnia 16 sierpnia 2010 r.; 

3) Program kursu uzupełniającego w ramach doskonalenia lokalnego dla Policjantów 
Biura Operacji Antyterrorystycznych w zakresie szkolenia spadochronowego 
praktycznego do świadectwa kwalifikacji – decyzja nr 27/10 Dyrektora Biura Operacji 
Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji z dnia 16 sierpnia 2010 r. 

Szkolenie instruktora spadochronowego realizowane jest jako doskonalenie zewnętrzne 
w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego. Kandydat na instruktora, musi spełniać 
odpowiednie wymagania (minimum 500 skoków spadochronowych) oraz posiadać Świadectwo 
Kwalifikacji skoczka spadochronowego.  

Na podstawie zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. 
w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 25, z późn. zm.) 
Biuro Operacji Antyterrorystycznych koordynuje przygotowania Policji między innymi do 
prowadzenia działań bojowych. W związku z tym, Dyrektor Biura Operacji 
Antyterrorystycznych KGP będzie prowadził ewidencję dokumentacji dotyczącej szkoleń 
spadochronowych w Policji, która będzie stanowiła podstawę do wnioskowania do Komendanta 
Głównego Policji o nadanie odznaki Skoczka Spadochronowego Policji. Dyrektor Biura Operacji 
Antyterrorystycznych KGP będzie prowadził również centralny rejestr wniosków oraz nadanych 
odznak Skoczka Spadochronowego Policji. 

Wzór przedmiotowej odznaki, występującej w trzech stopniach, określony został 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

Mając na uwadze powyższe dokonano rozszerzenia katalogu legitymacji stwierdzających 
nadanie odznaki o legitymację odznaki Skoczek Spadochronowy Policji (§ 13), której wzór 
określono w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

Mając na uwadze podniosły charakter uroczystości wręczenia odznak Zasłużony Policjant 
zaistniała potrzeba uregulowania sposobu ich wręczenia. Konsekwencją jest uzupełnienie § 13 
poprzez dodanie ust. 4, który normuje zasady postępowania podczas ceremonii wręczenia 
policjantom przedmiotowych odznak.  

W projekcie dokonano zmiany treści załącznika nr 1 do rozporządzenia poprzez rezygnację 
z oznaczenia wniosku o nadanie odznaki Zasłużony Policjant klauzulą „zastrzeżone” (brzmienie 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia), jak również poprzez dodanie 
wiersza nr 12 (Poprzednia(-e) odznaka(-i) Zasłużony Policjant). Jak wynika bowiem z ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), o tym czy 
dokument nosi cechy niejawności decyduje jego treść, a co za tym idzie sam wzór (formularz) 
wniosku nie powinien z góry określać jawności lub niejawności treści dokumentu. Decyzję o 
nadaniu klauzuli tajności na przedmiotowym wniosku, po jego wypełnieniu, może podjąć, 
zgodnie z art. 6 powołanej ustawy, osoba uprawniona do jego podpisania, po uprzedniej analizie 
treści informacji w kontekście art. 5 wyżej wymienionej ustawy.  

Dodanie wiersza nr 12 znacząco usprawni proces weryfikacji posiadanych przez 
policjantów odznak Zasłużony Policjant przez osoby realizujące zadania związane z kontrolą 
danych umieszczonych na formularzach wniosków. Wpłynie to pozytywnie na rzetelność 



przesyłanych wniosków, jak również wyeliminuje ewentualne pomyłki w zakresie 
wnioskowanego stopnia odznaki. 

Zmiana treści załącznika nr 7 do rozporządzenia (brzmienie określone w załączniku nr 3 
do  niniejszego rozporządzenia) w części dotyczącej wskazywania imienia i nazwiska policjanta 
(w mianowniku) podyktowana jest potrzebą uproszczenia procesu sporządzania legitymacji 
poprzez wyeliminowanie problemów związanych z odmianą imion i nazwisk pochodzenia 
obcego. 

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 
Nr 65, poz. 597). 
 



Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego  
rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz 
szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom. 
 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Grzegorz Karpiński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
insp. Tomasz Szankin 
Zastępca Dyrektora 
Gabinetu Komendanta Głównego Policji 
tel. 22 60 142 28 
e-mail: zpk.gabinetkgp@policja.gov.pl 

 

Data sporządzenia 
12.12.2014 r. 
 
Źródło:  
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji (Dz. U. z 2011 r. poz. 287, poz. 
1687, ze zm.) 
 

Nr w wykazie prac MSW - 385 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Proponowane brzmienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom rozszerzenia 
katalogu przyznawanych w Policji wyróżnień o odznakę Skoczka Spadochronowego Policji oraz dostosowuje wniosek  
o nadanie odznaki Zasłużony Policjant do aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzenie do katalogu przyznawanych w Policji wyróżnień odznaki Skoczka Spadochronowego Policji wraz  
z legitymacją potwierdzająca fakt jej nadania. Uregulowanie sposobu wręczania odznaki Zasłużony Policjant. 
Rezygnacja z oznaczenia wniosku o nadanie odznaki Zasłużony Policjant klauzulą „zastrzeżone”. Zmiana wzoru 
przedmiotowego wniosku oraz wzoru legitymacji potwierdzającej fakt nadania odznaki Zasłużony Policjant. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane regulacje. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Funkcjonariusze Policji  Ok. 97200 policjantów  
(zgodnie z danymi na dzień  
1 listopada 2014 r.) 

Dane kadrowe W zakresie spraw dotyczących  
nadawania odznak 
policyjnych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra 

Spraw Wewnętrznych, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów (M. P. z 2013 r. poz. 979) projekt został 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt został skierowany do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów. 
Projekt podlegał opiniowaniu przez Komisję Heraldyczną, która pozytywnie zaopiniowała wzory odznak skoczka 

spadochronowego Policji. Dodatkowo Komisja Heraldyczna przedstawiła uwagi odnośnie brzmienia przepisów 
projektowanego rozporządzenia, które w większości zostały uwzględnione – w szczególności odnośnie proponowanego 
wzoru odznaki Skoczka Spadochronowego Policji. Nie uwzględniono natomiast propozycji uzupełnienia odznaki 
Zasłużony Policjant o dyplom, gdyż wyróżnieniem w rozumieniu dotychczasowych przepisów oraz przyjętego w Policji 
Ceremoniału jest nie tylko „przekazanie” policjantowi odznaki i legitymacji przedmiotowego wyróżnienia, lecz przede 
wszystkim nadana jest temu uroczysta oprawa. Policyjną odznakę Zasłużony Policjant wręcza bowiem z okazji Święta 
Policji lub Narodowego Święta Niepodległości Minister Spraw Wewnętrznych lub osoba przez niego upoważniona, co 
samo w sobie stanowi wyróżnienie. 



6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem – – – – – – – – – – – – 

budżet państwa – – – – – – – – – – – – 

JST – – – – – – – – – – – – 

pozostałe jednostki (oddzielnie) – – – – – – – – – – – – 

Wydatki ogółem – – – – – – – – – – – – 

budżet państwa – – – – – – – – – – – – 

JST – – – – – – – – – – – – 

pozostałe jednostki (oddzielnie) – – – – – – – – – – – – 

Saldo ogółem – – – – – – – – – – – – 

budżet państwa – – – – – – – – – – – – 

JST – – – – – – – – – – – – 

pozostałe jednostki (oddzielnie) – – – – – – – – – – – – 

Źródła finansowania  Budżet państwa - środki przewidziane dla Policji. 

Dodatkowe informacje,  
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Koszt jednostkowy kompletu (odznaka + etui + legitymacja) odznaki Skoczka 
Spadochronowego Policji wynosi około 75 zł. Obecnie jest 50 policjantów, którzy spełniają 
wymagania określone w projektowanym rozporządzeniu do nadania przedmiotowej odznaki. 
Corocznie przewidywane jest nadawanie około 35 sztuk Odznak Skoczka Spadochronowego 
Policji. Szacunkowy koszt początkowy po wejściu w życie projektu zmiany rozporządzenia 
wyniesie około 7000 zł. 
Koszt wydania legitymacji odznaki „Zasłużony Policjant” w 2015 r. wyniesie około 2500 zł. 
Z uwagi na zbliżoną liczbę nadawanych corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
odznak „Zasłużony Policjant” można przyjąć, iż w kolejnych latach roczny koszt wydania 
legitymacji odznaki „Zasłużony Policjant” będzie wynosił od 2400 zł do 2800 zł. 
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia 
dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających  
z obowiązujących przepisów. Projektowane rozwiązania nie spowodują skutków dla 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym samym projekt nie wymaga konsultacji  
z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa – – – – – – – 
sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

– – – – – – – 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

– – – – – – – 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa – 
sektor mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw 

– 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

– 

Niemierzalne (dodaj/usuń) – 
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarski  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli  
i gospodarstwa domowe. 
 
 



8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: Nie dotyczy. 

9. Wpływ na rynek pracy  
 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  
 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie wywierać wpływu na żaden z wymienionych 
obszarów. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 

Celem projektowanej regulacji jest umożliwienie potwierdzania specjalnych kwalifikacji policjanta, jak również 
poświadczenie umiejętności nabytych podczas specjalistycznych szkoleń prowadzonych w Policji w zakresie skoków 
spadochronowych a także dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa przepisów związanych z nadawaniem 
odznaki Zasłużony Policjant. Planowane wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia  
w życie. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

Brak załączników. 
 

  



Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia….…..……(poz. ……..) 

Załącznik nr 1 

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI „ZASŁUŻONY POLICJANT” 

strona pierwsza 

 
WNIOSEK O NADANIE …………………………ODZNAKI  

                               (stopień odznaki) 

ZASŁUŻONY POLICJANT 

1. Nr ewidencyjny PESEL 
 

2. NAZWISKO 
 

3. IMIĘ / IMIONA 
 

4. Data urodzenia 
 

........  ....................... …..... r. 
dzień     miesiąc (słownie)   rok 

5. Miejsce urodzenia 
 
 

6. Imię ojca 
 
 

7. Miejsce zameldowania na pobyt stały 
 

    .........................................                                                ........................................................... 
               województwo                                                                                    miejscowość (miasto-dzielnica-gmina) 
 

    ......................................................      ............................................….....   ................   ............. 
               kod pocztowy i poczta                                                   ulica                                      nr domu      nr lokalu 
8. Dokument tożsamości 
 

   ...................................................................................................................................................... 
     nazwa dokumentu                    seria i numer                        wystawca dokumentu                          data wydania 
9. Stopień 

 
10. Stanowisko służbowe 

 
11. Miejsce pełnienia służby 

 
12. Poprzednia(-e)  odznaka(-i) ZASŁUŻONY POLICJANT 

 posiada   nie posiada  
………………………............................………………………….……………………… 

jeżeli posiada podać stopień i rok nadania odznak(-i)  
13. Uzasadnienie wniosku 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



strona druga 

14. Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek 

   .................................................................. 

                nazwa jednostki organizacyjnej                                                                        pieczęć 

 

 

   Dnia ................................. 20…... r.                            ................................................................. 

                                                                                                        podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

15. Ewentualne dodatkowe opinie 

 

 

 

 

16. WNOSZĘ O NADANIE .................................... ODZNAKI ZASŁUŻONY POLICJANT 
                                                     stopień odznaki 
 

                                                                                                                       pieczęć 

 

   Dnia ................................. 20…... r.                                     ....................................................... 

                                                                                                            podpis wnioskodawcy 

17. DECYZJA O NADANIU ODZNAKI 

 

     nr .…….. z dnia ……………..….......... 

 

 

                                                                                                                    Minister 

                                                                                               właściwy do spraw wewnętrznych 

 

 



 

Załącznik nr 2 
 

WZÓR ODZNAKI „SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI” 

(skala 1:1) 

 

      

     Odznaka Brązowa               

 

 

   Odznaka Srebrna               

 

 

   Odznaka Złota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 
 

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „ZASŁUŻONY POLICJANT” 

strona 1     strona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
strona 3     strona 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwagi: 

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie 
mniejszej niż 200 g/m2. 

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym. 

Decyzją nr ………………. 
z dnia …………………… 

 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

OTRZYMAŁ(A) 

LEGITYMACJA 

Nr ................. 

WARSZAWA 

dnia ............................ 

 

.............................................. 
(stopień, imię, nazwisko) 

Minister  
właściwy do spraw  

wewnętrznych 

(stopień odznaki) 

mp.  

.............................................. 

ZASŁUŻONY POLICJANT 

ODZNAKĘ 



Załącznik nr 4 
 

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:  

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie 
mniejszej niż 200 g/m2. 

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym. 

LEGITYMACJA 

SKOCZEK 
SPADOCHRONOWY 

POLICJI 

LEGITYMACJA 

nr ............................ 

WARSZAWA 

dnia ............................ 

KOMENDA GŁÓWNA 
POLICJI 

..................................... 
imię 

..................................... 

..................................... 

nazwisko 

rodzaj odznaki 

jest uprawniony do noszenia 

SKOCZEK SPADOCHRONOWY 
POLICJI 

m.p. ........................ 
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