
Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104
ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci upo-
sa˝enia zasadniczego policjantów, dodatków do upo-
sa˝enia oraz ustalania wys∏ugi lat, od której jest uza-
le˝niony wzrost uposa˝enia zasadniczego (Dz. U.
Nr 152, poz. 1732, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uzyskania pozytywnej opinii s∏u˝bowej

w czasie pe∏nienia przez policjanta s∏u˝by
na danym stanowisku s∏u˝bowym.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podwy˝k´, o której mowa w ust. 1 pkt 3,

policjant mo˝e otrzymaç nie wczeÊniej ni˝
po up∏ywie roku od dnia przyznania mno˝ni-
ka kwoty bazowej w dotychczasowej wyso-
koÊci i w stawce nie wy˝szej od 0,1 kwoty
bazowej.”;

2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dodatek funkcyjny przyznaje si´ policjantowi
w stawce kwotowej, w wysokoÊci uzale˝nionej

od rangi zajmowanego stanowiska s∏u˝bowe-
go, zakresu ponoszonej odpowiedzialnoÊci, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem szczebla dzia∏a-
nia i wielkoÊci kierowanej jednostki lub komór-
ki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu
posiadanych przez policjanta kwalifikacji za-
wodowych i nieprzekraczajàcej miesi´cznie:

1) w I kategorii — 80 %,

2) w II kategorii — 70 %,

3) w III kategorii — 60 %

— podstawy wymiaru stanowiàcej sum´ na-
le˝nego policjantowi uposa˝enia zasadniczego
oraz dodatku za stopieƒ w stawce ustalonej dla
policyjnego stopnia etatowego odpowiadajà-
cego zajmowanemu stanowisku s∏u˝bowe-
mu.”;

3) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 2. Mno˝nik kwoty bazowej, s∏u˝àcy do ustalenia
wysokoÊci dotychczasowej miesi´cznej stawki uposa-
˝enia zasadniczego policjanta od 2 do 16a grupy za-
szeregowania, zwi´ksza si´ od dnia 1 stycznia 2007 r.
o 0,08 kwoty bazowej.

§ 3. Warunki otrzymywania uposa˝enia zasadni-
czego oraz maksymalnà wysokoÊç dodatków funkcyj-
nych i s∏u˝bowych, o których mowa w rozporzàdzeniu
wymienionym w § 1, wynikajàce ze zmian wprowa-
dzonych niniejszym rozporzàdzeniem, stosuje si´ przy
ustalaniu wysokoÊci uposa˝eƒ przys∏ugujàcych poli-
cjantom od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 marca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad otrzymywania i wysokoÊci 
uposa˝enia zasadniczego policjantów, dodatków do uposa˝enia oraz ustalania wys∏ugi lat, 

od której jest uzale˝niony wzrost uposa˝enia zasadniczego

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r.
Nr 38, poz. 245).

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 121, poz. 1040 i Nr 241, poz. 2092,
z 2004 r. Nr 30, poz. 261, Nr 140, poz. 1491 i Nr 255,
poz. 2563, z 2005 r. Nr 39, poz. 376 oraz z 2006 r. Nr 50,
poz. 372 i Nr 89, poz. 624.



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 23 marca 2007 r. (poz. 357)

TABELA
GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK S¸U˚BOWYCH POLICJANTÓW 
ORAZ ODPOWIADAJÑCYCH IM STAWEK UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO 

WYRA˚ONYCH W POSTACI MNO˚NIKÓW KWOTY BAZOWEJ
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Lp. Oznaczenie grupy 
zaszeregowania Mno˝nik kwoty bazowej

1 18 4,68
2 17 4,08
3 16a 2,58—3,08
4 16 2,43—2,88
5 15 2,28—2,53
6 14 1,93—2,38
7 13 1,63—2,28
8 12 1,53—1,98
9 11 1,43—1,88

10 10 1,33—1,73
11 9 1,28—1,68
12 8 1,23—1,63
13 7 1,18—1,38
14 6 1,13—1,33
15 5 1,08—1,23
16 4 1,03—1,18
17 3 0,93—1,13
18 2 0,88—1,03
19 1 0,78


