
         Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 

 

Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
1)

 

z dnia …………………… 2015 r.
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie 

majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób 

pełniących funkcje organów Policji 

 

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. 

w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu 

publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1503) w załączniku do rozporządzenia we wzorze formularza zatytułowanym 

„Oświadczenie o stanie majątkowym policjanta” w części A wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł tabeli znajdującej się pod cyfrą II otrzymuje brzmienie: 

„Posiadam/posiada mój małżonek(ka) mienie nabyte* lub nie posiadam/nie posiada mój 

małżonek(ka) mienia nabytego* od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, 

związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub 

związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:”; 

2) w objaśnieniach do tabeli, znajdujących się pod cyfrą V, wyrazy „część A-II: przychód 

z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy 

lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,” zastępuje się 

wyrazami „część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej 

państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, 

związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze 

przetargu,”. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

Minister 

Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

 

                                                           
1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268 i 1890. 

 



UZASADNIENIE 

 

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn ia 

17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów 

oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1503) wynika z konieczności dostosowania jego zakresu przedmiotowego, 

zawartego w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. 

zm.). Z dniem 1 stycznia 2016 r. na policjantów zostanie nałożony obowiązek uwzględniania 

w stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia oświadczeniu o stanie majątkowym policjanta, 

między innymi informacji o mieniu nabytym od powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-

gminnego lub związku metropolitalnego. Z kolei zmiana art. 62 ust. 2 wynika z art. 7 ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1045) oraz z art. 53 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. 

poz. 1890). 

W celu zapewnienia zgodności zakresu przedmiotowego ww. rozporządzenia z art. 62 ust. 2 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji należy zmienić część A wzoru formularza oświadczenia 

o stanie majątkowym policjanta, stanowiącego załącznik do tego rozporządzenia poprzez: 

 nadanie nowego brzmienia tytułowi tabeli znajdującej się pod cyfrą II przez zastąpienie wyrazów 

„lub związku międzygminnego” wyrazami „związku międzygminnego, powiatu, związku 

powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego”, 

 zastąpienie w objaśnieniach do tabeli, znajdujących się pod cyfrą V wyrazów „część A-II: 

przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 

gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,” wyrazami 

„część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-

gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,”. 

 

Wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych. 

 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty Prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze 

notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, 

z późn. zm.).  

 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach 

oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania 
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Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Sekretarz Stanu w MSWiA – Pan Jarosław Zieliński 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

mł. insp. Marcin Kulas, p. o. Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych 

Komendy Głównej Policji  

tel. (022) 601 28 22 
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Data sporządzenia  

21.12.2015 r. 

 

Źródło 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac: 12 

      

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie 

postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie 

majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji wynika z konieczności dostosowania jego zakresu 

przedmiotowego, zawartego w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na 

policjantów zostanie nałożony obowiązek uwzględniania w stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia oświadczeniu 

o stanie majątkowym policjanta, między innymi informacji o mieniu nabytym od powiatu, związku powiatów, związku 

powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego. Z kolei zmiana art. 62 ust. 2 wynika z art. 7 ustawy z dnia 25 

czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw oraz z art. 53 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o związkach metropolitalnych. 

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

W celu zapewnienia zgodności zakresu przedmiotowego ww. rozporządzenia z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji należy zmienić część A wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym policjanta, stanowiącego 

załącznik do tego rozporządzenia poprzez: 

 nadanie nowego brzmienia tytułowi tabeli znajdującej się pod cyfrą II przez zastąpienie wyrazów „lub związku 

międzygminnego” wyrazami „związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-

gminnego lub związku metropolitalnego”, 

 zastąpienie w objaśnieniach do tabeli, znajdujących się pod cyfrą V wyrazów „część A-II: przychód z posiadanego 

mienia nabytego od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które 

podlegało zbyciu w drodze przetargu,” wyrazami „część A-II: przychód z posiadanego mienia nabytego od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku 

powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,”. 

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

 

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Funkcjonariusze Policji 

 

 

 

 

 

 

 

Wg meldunku 

o stanie kadr Policji 

na dzień 1 listopada 

2015 r. – stan etatowy 

102.309 

 

 

 

Dane KGP Oświadczenie o stanie majątkowym, 

funkcjonariusze obowiązani są składać 

na formularzu, którego wzór określa 

załącznik do nowelizowanego 

rozporządzenia. 

Przełożeni policjantów właściwi w 

sprawach osobowych lub osoby 

pisemnie przez nich upoważnione 

analizują oświadczenia o stanie 



majątkowym policjantów. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia będzie 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. poz. 979) projekt zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt został przekazany do uzgodnień związkom zawodowym zrzeszającym policjantów. 

Uwzględniając zakres przedmiotowy uregulowania, nie przewiduje się poddania projektu ustawy dodatkowym 

konsultacjom społecznym. 

Projektowane rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym samym projekt 

nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

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 - - - - - - - - - - - 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa oraz budżety jednostek 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 

- 



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 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  

 

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

środowisko naturalne 

sytuacja i rozwój regionalny 

inne:       

 

demografia 

mienie państwowe 

 

informatyzacja 

zdrowie 

Omówienie wpływu. Regulacja nie będzie mała wpływu ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

1 stycznia 2016 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Ze względu na zakres projektu rozporządzenia, nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

 

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

 

Brak. 
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