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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarzàdza si´,
co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Nagrody roczne

§ 1. 1. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ przez
okres pe∏nego roku kalendarzowego przys∏uguje na-

groda roczna w wysokoÊci jednomiesi´cznego upo-
sa˝enia.

2. W razie pe∏nienia s∏u˝by przez cz´Êç roku kalen-
darzowego, nagrod´ rocznà przyznaje si´, z zastrze˝e-
niem ust. 3 — 4, proporcjonalnie do liczby pe∏nych
miesi´cy kalendarzowych s∏u˝by.

3. Okresy s∏u˝by krótsze od miesiàca kalendarzo-
wego sumuje si´, przyjmujàc, ˝e ka˝de 30 dni s∏u˝by
stanowi pe∏ny miesiàc kalendarzowy.
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4. Nagroda roczna w wysokoÊci 1/12 jednomie-
si´cznego uposa˝enia przys∏uguje tak˝e w przypad-
ku, gdy policjant z powodu Êmierci lub zagini´cia
bàdê zwolnienia ze s∏u˝by w zwiàzku z nabyciem pra-
wa do emerytury lub renty pe∏ni∏ w danym roku s∏u˝-
b´ przez okres krótszy od jednego miesiàca kalenda-
rzowego.

§ 2. 1. Do okresu s∏u˝by, o którym mowa w § 1, 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 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji,

3) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo tym-
czasowego aresztowania, chyba ̋ e prawomocnym
orzeczeniem post´powanie karne lub dyscyplinar-
ne, b´dàce przyczynà aresztowania lub zawiesze-
nia, zosta∏o umorzone bàdê policjant zosta∏ unie-
winniony na podstawie prawomocnego wyroku
lub orzeczenia o uniewinnieniu w post´powaniu
dyscyplinarnym.

2. Umorzenie post´powania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy warunkowego umorzenia
post´powania karnego, a tak˝e umorzenia tego post´-
powania z powodu przedawnienia lub amnestii.

§ 3. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci nagrody rocznej
stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym, nale˝ne policjantowi
w ostatnim dniu s∏u˝by wliczanym do okresu, za który
przys∏uguje nagroda.

§ 4. 1. Nagrod´ rocznà obni˝a si´ o 20% — 50% kwo-
ty obliczonej w sposób okreÊlony w § 1 w przypadku:

1) pope∏nienia przez policjanta przest´pstwa stwier-
dzonego prawomocnym orzeczeniem sàdu,

2) naruszenia przez policjanta dyscypliny s∏u˝bowej
w czasie lub podczas wykonywania zadaƒ albo
czynnoÊci s∏u˝bowych, je˝eli w zakoƒczonym pra-
womocnie post´powaniu dyscyplinarnym zosta∏
uznany winnym zarzucanych mu czynów,

3) niewywiàzywania si´ przez policjanta b´dàcego
w s∏u˝bie sta∏ej lub kontraktowej z obowiàzków
s∏u˝bowych, stwierdzonego w opinii s∏u˝bowej,

4) nieprzydatnoÊci policjanta na zajmowanym stano-
wisku stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej w okresie
s∏u˝by przygotowawczej.

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

§ 5. Nagroda roczna nie przys∏uguje w przypadku:

1) skazania policjanta prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia pu-
blicznego,

2) wymierzenia policjantowi prawomocnej kary dys-
cyplinarnej:
a) wydalenia ze s∏u˝by,
b) ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by,
c) obni˝enia stopnia,
d) wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
e) ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by

na zajmowanym stanowisku,
f) aresztu,

3) zwolnienia policjanta ze s∏u˝by z powodu:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-

st´pstwo inne ni˝ wymienione w pkt 1,
b) wydania po up∏ywie co najmniej 6 miesi´cy ko-

lejnej opinii s∏u˝bowej, o której mowa w § 4
ust. 1 pkt 3,

c) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by w okresie odbywania
s∏u˝by przygotowawczej, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej.

§ 6. Nagroda roczna nie przys∏uguje lub jest obni-
˝ana za rok kalendarzowy, w którym:

1) policjant pope∏ni∏ czyn b´dàcy przedmiotem post´-
powania karnego lub dyscyplinarnego, a je˝eli na-
groda roczna zosta∏a ju˝ wyp∏acona:
a) za rok, w którym post´powanie takie zosta∏o za-

koƒczone prawomocnym orzeczeniem lub decy-
zjà, bàdê

b) za ostatni rok s∏u˝by, w przypadku gdy post´po-
wanie to zosta∏o zakoƒczone po zwolnieniu poli-
cjanta ze s∏u˝by,

2) policjantowi wydano opini´ w przypadkach okre-
Êlonych w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 lub § 5 pkt 3 lit. b) i c).

§ 7. 1. Nagrod´ rocznà wyp∏aca si´ w ciàgu I kwar-
ta∏u kalendarzowego nast´pujàcego po roku, za który
przys∏uguje nagroda, z tym ˝e policjantowi zwalniane-
mu ze s∏u˝by nale˝nà nagrod´ rocznà wyp∏aca si´
w terminie 14 dni od dnia zwolnienia.

2. 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.

§ 8. 1. Post´powanie w sprawie ustalenia upraw-
nieƒ do nagrody rocznej zawiesza si´ na okres toczàce-
go si´ przeciwko policjantowi post´powania karnego
lub dyscyplinarnego o czyn pope∏niony w roku kalen-
darzowym, za który nagroda jest przyznawana, z za-
strze˝eniem ust. 2. Przepisy § 4 i 5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. b),
zawieszeniu podlega post´powanie w sprawie ustale-
nia uprawnieƒ do nagrody rocznej za ostatni rok s∏u˝-
by policjanta.

§ 9. 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.
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Rozdzia∏ 2

Nagrody uznaniowe

§ 10. 1. Policjantowi mo˝na przyznaç nagrod´ uzna-
niowà za wzorowe wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych,
przejawianà inicjatyw´ w s∏u˝bie oraz podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.

2. Nagrod´, o której mowa w ust. 1, mo˝na przy-
znaç w szczególnoÊci za dokonanie czynu Êwiadczàce-
go o odwadze policjanta oraz za s∏u˝b´ w trudnych wa-
runkach, wymagajàcych znacznego nak∏adu pracy.

3. Nagrod´ uznaniowà wyp∏aca si´ w terminie
14 dni od dnia podj´cia decyzji o jej przyznaniu.

Rozdzia∏ 3

Zapomogi

§ 11. 1. Policjantowi, którego warunki materialne
uleg∏y znacznemu pogorszeniu, w szczególnoÊci wsku-
tek kl´ski ˝ywio∏owej, choroby, Êmierci osoby bliskiej
lub w przypadku zaistnienia innych zdarzeƒ losowych,
mo˝na przyznaç zapomog´ pieni´˝nà.

2. Przy przyznawaniu zapomogi nale˝y braç pod
uwag´ wszystkie okolicznoÊci majàce wp∏yw na sytu-
acj´ materialnà policjanta i jego rodziny.

3. Zapomogi przyznajà prze∏o˝eni, o których mowa
w § 12, z w∏asnej inicjatywy, na wniosek bezpoÊredniego
prze∏o˝onego policjanta, organizacji zwiàzku zawodowe-
go policjantów bàdê zainteresowanego policjanta.

4. Zapomog´ wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia
podj´cia decyzji o jej przyznaniu.

Rozdzia∏ 4

W∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych

§ 12. 1. Nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomo-
gi przyznajà, z zastrze˝eniem ust. 2—6, prze∏o˝eni,

o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji.

2. Komendantowi G∏ównemu Policji i jego zast´p-
com nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi przy-
znaje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

3. Komendantom wojewódzkim Policji (Komen-
dantowi Sto∏ecznemu Policji), komendantowi Wy˝szej
Szko∏y Policji oraz komendantom szkó∏ policyjnych
i ich zast´pcom nagrody roczne i uznaniowe oraz zapo-
mogi przyznaje Komendant G∏ówny Policji.

4. Policjantom pe∏niàcym s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej Policji nagrody uznaniowe i zapomogi przy-
znajà dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy
G∏ównej Policji.

5. Prze∏o˝eni, o których mowa w ust. 1—4, mogà
upowa˝niç kierowników podleg∏ych im jednostek lub
komórek organizacyjnych do przyznawania nagród
uznaniowych i zapomóg.

6. Komendant G∏ówny Policji oraz komendanci wo-
jewódzcy Policji (Komendant Sto∏eczny Policji) mogà
przyznawaç nagrody uznaniowe i zapomogi wszystkim
podw∏adnym policjantom, z wy∏àczeniem swoich za-
st´pców — ka˝dy na terenie swojego dzia∏ania.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 28 lipca 1999 r.
w sprawie warunków przyznawania policjantom na-
gród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U.
Nr 66, poz. 747).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


