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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych
zadaƒ wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe.

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,
poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) kwota bazowa — kwot´ bazowà, której wysokoÊç
ustalonà odr´bnie dla policjantów obj´tych
i nieobj´tych obowiàzkowym ubezpieczenieme-
merytalnym i rentowym okreÊla ustawa bud˝eto-
wa,
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2) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —
Komendanta G∏ównego Policji, komendantów wo-
jewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji oraz
komendantów szkó∏ policyjnych.

§ 2. 1. Policjantowi, któremu zlecono na piÊmie wy-
konywanie zadaƒ wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝-
bowe, polegajàcych na obs∏udze codziennej powierzo-
nego mu do prowadzenia sprz´tu transportowego,
przys∏uguje — za ka˝dy dzieƒ wykonywania tych czyn-
noÊci — dodatkowe wynagrodzenie obliczane w relacji
procentowej do kwoty bazowej w wysokoÊci:

1) za obs∏ug´ codziennà transportera opancerzonego,
samobie˝nego miotacza wody lub gazów ∏zawià-
cych, autobusu, samochodu ci´˝arowego i samo-
chodu specjalnego lub specjalizowanego na pod-
woziu samochodu ci´˝arowego o ∏adownoÊci po-
wy˝ej 2,5 t — do 0,65% kwoty bazowej,

2) za obs∏ug´ codziennà samochodu niewymienione-
go w pkt 1 oraz ∏odzi motorowej, ciàgnika rolnicze-
go lub ci´˝kiego sprz´tu budowlanego — do 0,45%
kwoty bazowej,

3) za obs∏ug´ codziennà motocykla lub innego sprz´-
tu transportowego niewymienionego w pkt 1 i 2 —
do 0,2% kwoty bazowej.

2. ¸àczna kwota dodatkowego wynagrodzenia za
wykonywanie obs∏ugi codziennej danej jednostki
sprz´tu transportowego nie mo˝e przekroczyç dziennie
kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1.

§ 3. Policjantowi kierujàcemu s∏u˝bowym sprz´tem
transportowym, któremu zlecono na piÊmie wykony-
wanie zadaƒ wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bo-
we, polegajàcych na obs∏udze technicznej nr 1 sprz´tu
transportowego, przys∏uguje — za jednorazowe wyko-
nanie tej obs∏ugi — dodatkowe wynagrodzenie w wy-
sokoÊci:

1) za obs∏ug´ technicznà nr 1 transportera opancerzo-
nego, samobie˝nego miotacza wody (gazu), ci´˝-
kiego sprz´tu budowlanego, autobusu, samocho-
du ci´˝arowego i pochodnego oraz specjalnego
(specjalizowanego) na podwoziu samochodu ci´-
˝arowego o ∏adownoÊci powy˝ej 2,5 t — do 10%
kwoty bazowej,

2) za obs∏ug´ technicznà nr 1 samochodu osobowe-
go, osobowo-terenowego, mikrobusu, furgonu
i pochodnego, specjalnego (specjalizowanego) na
podwoziu furgonu oraz ∏odzi motorowej z silnikiem
wbudowanym, ∏odzi motorowej z silnikiem zabur-
towym, pojazdu o nap´dzie elektrycznym, wózka
transportowego o nap´dzie spalinowym, przycze-
py samochodowej oraz ciàgnika rolniczego
i ogrodniczego — do 5% kwoty bazowej,

3) za obs∏ug´ technicznà nr 1 motocykla lub innego
sprz´tu transportowego niewymienionego w pkt 1
i 2 — do 3,5% kwoty bazowej.

§ 4. Policjantowi kierujàcemu s∏u˝bowym sprz´-
tem transportowym, któremu zlecono na piÊmie wy-
konywanie innych ni˝ okreÊlone w § 2 i 3 zadaƒ wy-
kraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe, zwiàzanych

z jego obs∏ugà bàdê dotyczàcych przewo˝onych nim
∏adunków lub osób, przys∏uguje — za ka˝dy dzieƒ
wykonywania tych czynnoÊci — dodatkowe wyna-
grodzenie ∏àcznie w wysokoÊci do 1,75% kwoty ba-
zowej.

§ 5. 1.  WysokoÊç stawki jednostkowej dodatkowe-
go wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci, o któ-
rych mowa w § 2—4, ustala prze∏o˝ony w∏aÊciwy
w sprawach osobowych lub upowa˝niona przez niego
osoba, uwzgl´dniajàc ich rodzaj, zakres i ucià˝liwoÊç.

2. Zasady wykonywania obs∏ugi codziennej i obs∏u-
gi technicznej nr 1 sprz´tu transportowego oraz jego
klasyfikacj´ okreÊlajà przepisy w sprawie organizacji
obs∏ug technicznych i napraw sprz´tu transportowego
w Policji oraz w sprawie norm wyposa˝enia jednostek
i komórek organizacyjnych oraz policjantów w sprz´t
transportowy.

§ 6. Przepisy § 1—5 nie majà zastosowania do poli-
cjantów kierujàcych pojazdami s∏u˝bowymi przekaza-
nymi im do eksploatacji na podstawie umowy u˝ycze-
nia samochodu osobowego lub motocykla.

§ 7. Policjantowi posiadajàcemu zaÊwiadczenie
kwalifikacyjne uprawniajàce do obs∏ugi agregatów
pràdotwórczych i elektrowni oÊwietleniowych, które-
mu zlecono na piÊmie wykonywanie zadaƒ wykracza-
jàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe, polegajàcych na kon-
serwacji tego sprz´tu, przys∏uguje dodatkowe wyna-
grodzenie w wysokoÊci:

1) za bie˝àcà konserwacj´ agregatu lub elektrowni —
do 5% kwoty bazowej,

2) za jednorazowe przygotowanie do pracy, urucho-
mienie na czas 20 minut, a nast´pnie zakonserwo-
wanie agregatu lub elektrowni — do 6% kwoty ba-
zowej.

Przepis § 5 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Dodatkowe wynagrodzenie wyp∏aca si´ na
podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez prze∏o˝o-
nego w∏aÊciwego w sprawach osobowych lub upo-
wa˝nionà przez niego osob´, w terminie do dnia
20 ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza
si´ jako odpowiednià wielokrotnoÊç stawki jednostko-
wej ustalonej w trybie okreÊlonym w § 5 ust. 1 i § 7, od-
r´bnie dla ka˝dego rodzaju zleconych policjantowi za-
daƒ.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r.
w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów
dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleco-
nych zadaƒ wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe
(Dz. U. Nr 61, poz. 670).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
9 maja 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


