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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a tak˝e sposobu tworzenia funduszu nagród 
i zapomóg dla policjantów

Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepis ogólny

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania policjan-
tom nagród rocznych i motywacyjnych oraz zapo-
móg;

2) sposób tworzenia funduszu nagród motywacyj-
nych oraz zapomóg dla policjantów.

Rozdzia∏ 2

Nagrody roczne

§ 2. Okresy s∏u˝by krótsze od miesiàca kalendarzo-
wego, dla celów obliczania nagrody rocznej, sumuje
si´, przyjmujàc, ˝e ka˝de 30 dni s∏u˝by stanowi pe∏ny
miesiàc kalendarzowy.

§ 3. 1. Do okresu s∏u˝by dla celów obliczania na-
grody rocznej nie wlicza si´ okresów:

1) korzystania z urlopu bezp∏atnego lub wychowaw-
czego;

2) przerw w wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych,
za które policjant nie zachowa∏ prawa do uposa˝e-
nia, wymienionych w art. 126 ust. 1—3 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo
tymczasowego aresztowania. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´, je˝eli prawo-
mocnym orzeczeniem post´powanie karne w sprawie
o przest´pstwo, przest´pstwo skarbowe lub dyscypli-
narne, w sprawie o czyn pozostajàcy w zwiàzku
z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnoÊciach
s∏u˝bowych zosta∏o umorzone bàdê policjant zosta∏
uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku
lub orzeczenia o uniewinnieniu w post´powaniu dys-
cyplinarnym.

3. Umorzenie post´powania, o którym mowa
w ust. 2, nie dotyczy warunkowego umorzenia post´-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179,
poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277,
poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365,
Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.



powania karnego lub w sprawie o przest´pstwo skar-
bowe, a tak˝e umorzenia tego post´powania z powo-
du przedawnienia lub amnestii.

§ 4. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci nagrody rocz-
nej stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝ne policjanto-
wi w ostatnim dniu s∏u˝by wliczanym do okresu, za
który przys∏uguje nagroda.

§ 5. 1. OkolicznoÊci uzasadniajàce pozbawienie lub
ograniczenie prawa do nagrody rocznej ustala si´ na
podstawie orzeczeƒ i decyzji organów w∏aÊciwych
w sprawach karnych o przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe, dyscyplinarnych oraz dotyczàcych opinio-
wania policjantów, a tak˝e na podstawie dokumenta-
cji prowadzonej w sprawach osobowych policjantów.

2. Przy obni˝aniu nagrody rocznej uwzgl´dnia si´
ca∏okszta∏t okolicznoÊci sprawy, w szczególnoÊci cha-
rakter pope∏nionego przest´pstwa, przest´pstwa skar-
bowego lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar
orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki policjanta
w s∏u˝bie.

3. Od decyzji prze∏o˝onego o przyznaniu, obni˝e-
niu lub odmowie przyznania nagrody rocznej policjan-
towi s∏u˝y odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego.

§ 6. 1. Policjantowi zwalnianemu ze s∏u˝by nagro-
d´ rocznà wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia zwol-
nienia.

2. W razie Êmierci lub zagini´cia policjanta nale˝nà
mu nagrod´ rocznà wyp∏aca si´ ma∏˝onkowi, a w dal-
szej kolejnoÊci dzieciom oraz rodzicom uprawnionym
do policyjnej renty rodzinnej. Przepis ust. 1 stosuje si´
odpowiednio. 

3. W przypadku pe∏nienia przez policjanta w roku
kalendarzowym s∏u˝by w ró˝nych jednostkach organi-
zacyjnych Policji nagrod´ rocznà przyznaje si´ i wyp∏a-
ca w jednostce, która by∏a w danym roku ostatnim
miejscem pe∏nienia jego s∏u˝by.

§ 7. 1. Nagrody roczne przyznajà prze∏o˝eni w∏aÊci-
wi w sprawach mianowania policjantów na stanowi-
ska s∏u˝bowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych sta-
nowisk.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
przyznaje nagrody roczne zast´pcom Komendanta
G∏ównego Policji.

3. Komendant G∏ówny Policji przyznaje nagrody
roczne komendantom wojewódzkim Policji (Komen-
dantowi Sto∏ecznemu Policji), komendantom szkó∏ po-
licyjnych i ich zast´pcom oraz Komendantowi-Rekto-
rowi i Zast´pcy Komendanta-Prorektorowi Wy˝szej
Szko∏y Policji w Szczytnie.

Rozdzia∏ 3

Nagrody motywacyjne i zapomogi

§ 8. 1. Nagrody motywacyjne przyznajà prze∏o˝eni,
z w∏asnej inicjatywy bàdê na wniosek bezpoÊredniego

prze∏o˝onego policjanta, w oparciu o udokumentowa-
ne w formie pisemnej okolicznoÊci stanowiàce o:

1) wzorowym wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych lub

2) m´stwie i inicjatywie wykazywanych w s∏u˝bie, lub

3) trudnych warunkach pe∏nienia s∏u˝by.

2. Nagrody motywacyjne przyznajà prze∏o˝eni
w∏aÊciwi w sprawach mianowania policjantów na sta-
nowiska s∏u˝bowe, przenoszenia oraz zwalniania
z tych stanowisk. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
przyznaje nagrody motywacyjne zast´pcom Komen-
danta G∏ównego Policji.

4. Komendant G∏ówny Policji przyznaje nagrody
motywacyjne komendantom wojewódzkim Policji
(Komendantowi Sto∏ecznemu Policji), komendantom
szkó∏ policyjnych i ich zast´pcom oraz Komendanto-
wi-Rektorowi i Zast´pcy Komendanta-Prorektorowi
Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie.

5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy
G∏ównej Policji przyznajà nagrody motywacyjne poli-
cjantom pe∏niàcym s∏u˝b´ w Komendzie G∏ównej Po-
licji.

6. Prze∏o˝eni, o których mowa w ust. 2—5, mogà
upowa˝niç kierowników podleg∏ych im jednostek lub
komórek organizacyjnych do przyznawania nagród
motywacyjnych.

7. Komendant G∏ówny Policji oraz komendanci
wojewódzcy Policji (Komendant Sto∏eczny Policji) mo-
gà przyznawaç nagrody motywacyjne wszystkim poli-
cjantom, z wy∏àczeniem swoich zast´pców, ka˝dy na
terenie swojego dzia∏ania.

8. Wyp∏ata lub wr´czenie nagrody motywacyjnej
mo˝e nastàpiç w uroczystej formie.

§ 9. 1. Zapomogi przyznajà prze∏o˝eni, z w∏asnej
inicjatywy, na wniosek bezpoÊredniego prze∏o˝onego
policjanta, organizacji zwiàzku zawodowego policjan-
tów bàdê zainteresowanego policjanta.

2. Zapomogi przyznajà prze∏o˝eni w∏aÊciwi w spra-
wach mianowania policjantów na stanowiska s∏u˝bo-
we, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
przyznaje zapomogi zast´pcom Komendanta G∏ówne-
go Policji.

4. Komendant G∏ówny Policji przyznaje zapomogi
komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi
Sto∏ecznemu Policji), komendantom szkó∏ policyjnych
i ich zast´pcom oraz Komendantowi-Rektorowi i Za-
st´pcy Komendanta-Prorektorowi Wy˝szej Szko∏y Po-
licji w Szczytnie.

5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy
G∏ównej Policji przyznajà zapomogi policjantom pe∏-
niàcym s∏u˝b´ w Komendzie G∏ównej Policji.
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6. Prze∏o˝eni, o których mowa w ust. 2—5, mogà
upowa˝niç kierowników podleg∏ych im jednostek lub
komórek organizacyjnych do przyznawania zapomóg.

7. Komendant G∏ówny Policji oraz komendanci
wojewódzcy Policji (Komendant Sto∏eczny Policji) mo-
gà przyznawaç zapomogi wszystkim policjantom,
z wy∏àczeniem swoich zast´pców, ka˝dy na terenie
swojego dzia∏ania.

§ 10. Nagrod´ motywacyjnà oraz zapomog´ wy-
p∏aca si´ lub wr´cza w terminie 14 dni od dnia jej przy-
znania.

Rozdzia∏ 4

Fundusz nagród motywacyjnych i zapomóg

§ 11. 1. Fundusz nagród motywacyjnych i zapo-
móg dla policjantów, zwany dalej „funduszem”, two-
rzy si´ w:

1) Komendzie G∏ównej Policji;

2) komendach wojewódzkich (Sto∏ecznej) Policji;

3) Wy˝szej Szkole Policji w Szczytnie i szko∏ach poli-
cyjnych.

2. WysokoÊç funduszu, o którym mowa w ust. 1,
wynosi 2,25 % planowanych na dany rok kalendarzo-
wy Êrodków na uposa˝enie zasadnicze wraz z dodat-
kami o charakterze sta∏ym, w tym Êrodki do wysokoÊci
wynikajàcej z iloczynu stawki stanowiàcej 0,1 % prze-
ci´tnego uposa˝enia policjantów i ∏àcznej liczby eta-
tów Policji, pozostajàce w dyspozycji ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych, z przeznaczeniem na
nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów.

3. W ramach funduszu utworzonego w jednost-
kach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyodr´bnia si´
Êrodki do dyspozycji w∏aÊciwych miejscowo komen-
dantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji,
z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomo-
gi dla policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w podleg∏ych im
jednostkach. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 12. WysokoÊç funduszu pozostajàcego w dyspo-
zycji Komendanta G∏ównego Policji oraz komendanta
wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji zwi´ksza si´
z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne:

1) w Komendzie G∏ównej Policji — o kwot´ wynikajà-
cà z iloczynu stawki stanowiàcej 1,2 % przeci´tne-
go uposa˝enia policjantów i ∏àcznej liczby etatów
Policji;

2) w komendzie wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Policji —
o kwot´ wynikajàcà z iloczynu stawki stanowiàcej
5% przeci´tnego uposa˝enia policjantów i liczby
etatów policjantów, których prze∏o˝onym na tere-
nie swojego dzia∏ania jest komendant wojewódzki
(Sto∏eczny) Policji.

§ 13. Przez przeci´tne uposa˝enie policjantów,
o którym mowa w § 11 ust. 2 i § 12, nale˝y rozumieç
przeci´tne miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym za czerwiec roku
ubieg∏ego, og∏oszone przez Komendanta G∏ównego
Policji w Dzienniku Urz´dowym Komendy G∏ównej
Policji.

§ 14. 1. WysokoÊç funduszu mo˝e byç podwy˝sza-
na przez jego dysponenta, z zastrze˝eniem ust. 2,
o niewykorzystane Êrodki na uposa˝enie zasadnicze
wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym i nagrody rocz-
ne.

2. Ârodki wyodr´bnione w trybie okreÊlonym
w § 11 ust. 3 mogà byç podwy˝szane, na warunkach
okreÊlonych w ust. 1, przez w∏aÊciwego terytorialnie
komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego) Policji.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. M. Surmacz

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania po-
licjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapo-
móg (Dz. U. Nr 86, poz. 789 oraz z 2004 r. Nr 185,
poz. 1916) oraz rozporzàdzeniem Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie wysokoÊci funduszu na nagrody roczne i uzna-
niowe oraz zapomogi dla policjantów (Dz. U. Nr 35,
poz. 305), które to rozporzàdzenia tracà moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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