
Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092
oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100,
poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tygodniowy oraz dzienny wymiar czasu s∏u˝by po-
licjantów,

2) przypadki przed∏u˝ania czasu s∏u˝by policjantów
ponad ustalonà norm´,

3) zmianowy rozk∏ad czasu s∏u˝by policjantów,

4) sposób pe∏nienia przez policjantów dy˝urów do-
mowych,

5) warunki i tryb udzielania policjantom czasu wolne-
go od s∏u˝by lub przyznawania rekompensaty pie-
ni´˝nej,

6) grupy policjantów zwolnionych z pe∏nienia s∏u˝by
w porze nocnej, niedziele i Êwi´ta.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —
prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 usta-
wy,

3) jednostka organizacyjna Policji — komend´, komi-
sariat, komisariat specjalistyczny, oddzia∏ prewen-
cji i pododdzia∏ antyterrorystyczny, Wy˝szà Szko∏´
Policji, szko∏´ policyjnà i oÊrodek szkolenia Policji,

4) kierownik komórki organizacyjnej — dyrektora biu-
ra (inspektoratu, laboratorium), naczelnika zarzà-
du, naczelnika wydzia∏u (inspektoratu, laborato-
rium), naczelnika sekcji, kierownika sekcji, kierow-
nika izby dziecka, kierownika referatu, kierownika
ogniwa, kierownika posterunku Policji, kierownika
rewiru dzielnicowych, dyrektora instytutu, kierow-
nika zak∏adu, redaktora naczelnego, kierownika
studium, dyrektora biblioteki, kierownika bibliote-
ki, dowódc´ kompanii, dowódc´ plutonu.

§ 3. 1. W jednostkach organizacyjnych Policji wpro-
wadza si´ rozk∏ad czasu s∏u˝by:

1) zmianowy — na stanowiskach s∏u˝bowych, na któ-
rych wymaga si´ pe∏nienia s∏u˝by w systemie
zmianowym lub w sposób ciàg∏y,

2) podstawowy — na pozosta∏ych stanowiskach s∏u˝-
bowych.

2. Rozk∏ad czasu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1,
wprowadza w podleg∏ych jednostkach organizacyj-
nych Policji prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych.

§ 4. 1. Policjant w zmianowym rozk∏adzie czasu
s∏u˝by pe∏ni s∏u˝b´ na zmiany trwajàce po 8 godzin,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prze-
∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych mo˝e wpro-
wadziç pe∏nienie s∏u˝by na zmiany trwajàce po 12 go-
dzin na dob´.

3. Godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia s∏u˝by
w zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by ustala prze∏o˝o-
ny w∏aÊciwy w sprawach osobowych.

4. W zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, o którym
mowa w ust. 1, po 8 godzinach s∏u˝by policjantowi
udziela si´ co najmniej 10 godzin czasu wolnego. Po
pi´ciu kolejnych s∏u˝bach pe∏nionych w porze nocnej
policjantowi udziela si´ 48 godzin czasu wolnego.

5. W zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, o którym
mowa w ust. 2, po 12 godzinach s∏u˝by policjantowi
udziela si´ 24 godziny czasu wolnego, a je˝eli pe∏ni∏
s∏u˝b´ w porze nocnej, policjantowi udziela si´ 48 go-
dzin czasu wolnego.

6. Policjant, do którego obowiàzków nale˝y kiero-
wanie pojazdem samochodowym, mo˝e pe∏niç s∏u˝b´
do 12 godzin na dob´, w tym kierowaç pojazdem nie
wi´cej ni˝ 10 godzin.

7. Do czasu s∏u˝by trwajàcej 8 godzin wlicza si´
20 minut przerwy, a do s∏u˝by trwajàcej 12 godzin wli-
cza si´ 45 minut przerwy, z zastrze˝eniem ust. 8.

8. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w niekorzyst-
nych warunkach atmosferycznych czas przerw mo˝na
przed∏u˝yç do 45 minut w s∏u˝bie trwajàcej 8 godzin
oraz do 60 minut w s∏u˝bie trwajàcej 12 godzin. Czas
przerw ustala policjant nadzorujàcy pe∏nienie s∏u˝by.

§ 5. 1. W podstawowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by po-
licjant pe∏ni s∏u˝b´ przez 8 godzin dziennie od ponie-
dzia∏ku do piàtku, w godzinach od 815 do 1615, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
mo˝e wprowadziç inne godziny rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia s∏u˝by:

1) w podleg∏ej jednostce organizacyjnej Policji,

2) w niektórych komórkach organizacyjnych,
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3) na niektórych stanowiskach s∏u˝bowych,

je˝eli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi lub
wymaga tego szczególny charakter wykonywanych
zadaƒ.

3. Do czasu s∏u˝by wlicza si´ 20 minut przerwy.
Przepis § 4 ust. 8 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych mo˝e ustaliç dniem wolnym od s∏u˝by dzieƒ
przypadajàcy mi´dzy dniami wolnymi od s∏u˝by i wy-
znaczyç dniem s∏u˝by najbli˝szà sobot´. Je˝eli sobota
przypada po wolnym od s∏u˝by piàtku lub przed wol-
nym od s∏u˝by poniedzia∏kiem, prze∏o˝ony w∏aÊciwy
w sprawach osobowych wyznaczy dniem s∏u˝by sobo-
t´ nast´pnà.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
o ustaleniu dnia wolnego od s∏u˝by oraz o sobocie wy-
znaczonej dniem s∏u˝by informuje wy˝szego prze∏o˝o-
nego, a Komendant G∏ówny Policji — ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych. Informacj´ nale˝y prze-
kazaç co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
lub upowa˝niony przez niego kierownik komórki orga-
nizacyjnej ustala harmonogram s∏u˝by w dni tygodnia
nieb´dàce dniami s∏u˝by w jednostce organizacyjnej
Policji w niektórych komórkach organizacyjnych i na
niektórych stanowiskach s∏u˝bowych, je˝eli s∏u˝ba
w te dni jest niezb´dna ze wzgl´du na szczególny cha-
rakter wykonywanych zadaƒ lub interes spo∏eczny.
Przepis § 9 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych lub upo-
wa˝niony przez niego kierownik komórki organizacyj-
nej mo˝e ustaliç indywidualny rozk∏ad czasu s∏u˝by po-
licjanta w ramach normy czasu s∏u˝by, o której mowa
w art. 33 ust. 2 ustawy.

§ 8. 1. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by policjanta mo˝e
nastàpiç w szczególnoÊci ze wzgl´du na koniecznoÊç:

1) wykonania rozpocz´tych czynnoÊci: dochodzenio-
wo-Êledczych, operacyjno-rozpoznawczych oraz
administracyjno-porzàdkowych, je˝eli nie mogà
one zostaç przerwane,

2) zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by na stanowiskach, na
których wymagane jest utrzymanie pe∏nienia s∏u˝-
by w sposób ciàg∏y,

3) realizacji innych spraw niecierpiàcych zw∏oki.

2. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by nast´puje na polece-
nie kierownika komórki organizacyjnej, w której poli-
cjant pe∏ni s∏u˝b´. O wydanym poleceniu kierownik za-
wiadamia prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach oso-
bowych.

§ 9. 1. Za przed∏u˝ony czas s∏u˝by przekraczajàcy
norm´ okreÊlonà w art. 33 ust. 2 ustawy policjantowi
udziela si´ w tym samym wymiarze czasu wolnego,
z zastrze˝eniem § 10.

2. W okresie rozliczeniowym ka˝de 8 godzin prze-
kraczajàce norm´ okreÊlonà w art. 33 ust. 2 ustawy jest
równowa˝ne jednemu dniowi wolnemu.

3. W zamian za s∏u˝b´ pe∏nionà w dniu wolnym od
s∏u˝by policjant otrzymuje dzieƒ wolny w innym dniu
tygodnia.

4. Na wniosek policjanta czas wolny mo˝e byç
udzielony w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym
urlop wypoczynkowy lub po jego zakoƒczeniu.

5. Czas wolny w zamian za s∏u˝b´ pe∏nionà poza
rozk∏adem czasu s∏u˝by policjant jest obowiàzany wy-
korzystaç do dnia zwolnienia ze s∏u˝by, a prze∏o˝ony
w∏aÊciwy w sprawach osobowych ma obowiàzek mu
to zapewniç.

6. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
prowadzi ewidencj´ czasu s∏u˝by policjantów przy po-
mocy wskazanych przez niego kierowników komórek
organizacyjnych. Ewidencj´ czasu s∏u˝by udost´pnia
si´ policjantowi na jego ˝àdanie.

§ 10. 1. Rekompensat´ pieni´˝nà przyznaje si´ po-
licjantowi wykonujàcemu w czasie przekraczajàcym
norm´ okreÊlonà w art. 33 ust. 2 ustawy zadania wy-
mienione w porozumieniu, o którym mowa w art. 13
ust. 4a ustawy.

2. Rekompensata pieni´˝na przys∏uguje policjanto-
wi za ka˝dà pe∏nà godzin´ s∏u˝by pe∏nionej na warun-
kach okreÊlonych w ust. 1.

3. Stawk´ godzinowà rekompensaty, je˝eli nie
okreÊla jej porozumienie, o którym mowa w ust. 1,
ustala si´, dzielàc ∏àcznà kwot´ Êrodków finansowych
przewidzianych na rekompensaty przez ∏àcznà liczb´
godzin s∏u˝by, do pe∏nienia której zobowiàzuje to poro-
zumienie.

4. Rekompensat´ pieni´˝nà wyp∏aca si´ z do∏u,
w ciàgu 20 dni od terminu przekazania Êrodków finan-
sowych na ten cel przez zarzàd powiatu lub gminy, na
podstawie wykazu dodatkowych nale˝noÊci, zatwier-
dzonego przez w∏aÊciwego komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji okreÊlonego w porozumieniu,
o którym mowa w ust. 1.

§ 11. Nie uwa˝a si´ za czas s∏u˝by czasu niezb´dne-
go — nie d∏u˝szego ni˝ 30 minut — do bezpoÊredniego
przygotowania do s∏u˝by i jej zdania, a w szczególno-
Êci przyj´cia lub zdania dokumentacji z przebiegu s∏u˝-
by, uzbrojenia i wyposa˝enia.

§ 12. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do poli-
cjanta pe∏niàcego s∏u˝b´ na stanowisku nauczyciela
akademickiego w zakresie wynikajàcym z wykonywa-
nia obowiàzków dydaktycznych i naukowych okreÊlo-
nych w planach studiów i programach nauczania w za-
kresie nieuregulowanym w odr´bnych przepisach.

§ 13. Rozk∏ad czasu s∏u˝by policjanta skierowane-
go do Wy˝szej Szko∏y Policji, szko∏y policyjnej lub
oÊrodka szkolenia Policji jest okreÊlony programem
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nauczania i regulaminem studiów lub programem
szkolenia.

§ 14. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych lub upowa˝niony przez niego kierownik komórki
organizacyjnej mo˝e wyznaczyç policjanta do pe∏nie-
nia dy˝uru domowego, je˝eli wymagajà tego potrzeby
s∏u˝by. Do pe∏nienia dy˝uru domowego nie mo˝na wy-
znaczyç policjanta bezpoÊrednio po zakoƒczeniu s∏u˝-
by pe∏nionej w porze nocnej.

2. W czasie dy˝uru domowego policjant przebywa
w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnio-
nym z kierownikiem komórki organizacyjnej, o którym
mowa w ust. 1.

3. Policjant mo˝e pe∏niç dy˝ur domowy nie wi´cej
ni˝ cztery razy w miesiàcu, nie wi´cej ni˝ raz w niedzie-
l´ lub Êwi´to. Czas trwania jednego dy˝uru nie mo˝e
przekroczyç 16 godzin, a czas trwania wszystkich dy˝u-
rów w miesiàcu ∏àcznie 48 godzin.

4. Za czas dy˝uru domowego nie udziela si´ cza-
su wolnego, chyba ˝e policjant na polecenie prze∏o-
˝onego wykonywa∏ w tym czasie czynnoÊci s∏u˝bo-
we. Za czas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych
udziela si´ czasu wolnego. Przepis § 9 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 15. 1. Wymiar czasu s∏u˝by ulega zmniejszeniu
o liczb´ godzin usprawiedliwionej nieobecnoÊci poli-
cjanta w s∏u˝bie w okresie rozliczeniowym okreÊlonym
przez ustaw´.

2. Po okresie usprawiedliwionej nieobecnoÊci
w s∏u˝bie policjant podejmuje s∏u˝b´ w pierwszym
dniu, który zgodnie z harmonogramem jest jego dniem
s∏u˝by, chyba ̋ e kierownik komórki organizacyjnej jed-
nostki organizacyjnej Policji zarzàdzi inaczej.

§ 16. Ze s∏u˝by w porze nocnej w godzinach od 2200

do 600 oraz w niedziele i Êwi´ta zwalnia si´ policjanta:

1) kobiet´ w cià˝y,

2) b´dàcego jedynym opiekunem dziecka w wieku do
lat oÊmiu lub osoby wymagajàcej sta∏ej opieki.

§ 17. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do ustalania czasu s∏u˝by policjantów od dnia 24 maja
2001 r.

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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