
Projekt z dnia 30.11.2006 r.  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia ………………….. 2006 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości 
uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi 

lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego 

  

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 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego 
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony 
wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.3)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

  

1)      w § 2: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uzyskania pozytywnej opinii służbowej w czasie pełnienia przez policjanta 
służby na danym stanowisku służbowym.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podwyżkę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, policjant może otrzymać nie 
wcześniej niż po upływie roku od dnia przyznania mnożnika kwoty bazowej w 
dotychczasowej wysokości i w stawce nie wyższej od 0,1 kwoty bazowej.”; 

  

2) 2)       w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  

„ 5. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego i służbowego policjantowi 
przysługuje jeden, wyższy dodatek.”; 

  

3) 3)       w § 8:  

a) ust. 4-7 otrzymują brzmienie:   

  

„4. Wysokość przyznawanego dodatku funkcyjnego powinna być ustalona w stawce 
kwotowej i uzależniona od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej 
odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania oraz wielkości 
kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych 
przez policjanta kwalifikacji zawodowych i nie może przekraczać miesięcznie: 
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 1)  w I kategorii - 80%; 

 2) w II kategorii - 70%; 

 3) w III kategorii - 60% 

- podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz 
dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego 
zajmowanemu stanowisku służbowemu. 

5. Dodatek funkcyjny można podwyższać na czas określony w przypadku pozytywnej 
oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań służbowych, w 
granicach stawek wynikających z ust. 4. 

6. Dodatek funkcyjny można obniżać na czas określony, nie więcej niż o 50% 
otrzymywanej stawki, w przypadku: 

 1) negatywnej oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań 
służbowych; 

 2) naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby, za które wymierzono 
mu karę dyscyplinarną.  

7. Dodatek funkcyjny może być podwyższony albo obniżony także w razie zmiany 
zakresu obowiązków lub zadań służbowych, warunków służby lub innych przesłanek, które 
uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.”, 

  

b) skreśla się ust. 8;  

  

4) § 9 otrzymuje brzmienie:  

„§ 9. 1. Przyznanie dodatku służbowego oraz jego wysokość uzależnia się od oceny 
wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań służbowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych 
przez policjanta kwalifikacji zawodowych. 

2. Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi na czas nieokreślony w stawkach kwoto-
wych w wysokości nie przekraczającej 50% podstawy wymiaru, o której mowa w § 8 ust. 4. 

3. Policjantowi przyjętemu do służby na stanowisko kursanta dodatek służbowy 
przyznaje się po ukończeniu nauki w jednostce szkoleniowej Policji odbywanej w ramach 
szkolenia zawodowego podstawowego. 

4. Dodatek służbowy można podwyższać na czas określony w przypadku, o którym 
mowa w § 8 ust. 5, w granicach stawek wynikających z ust. 2. 

5. Dodatek służbowy może być obniżony lub cofnięty na czas określony w przypadkach, 
o których mowa w § 8 ust. 6.   

6. Dodatek służbowy może być podwyższony albo obniżony w przypadkach, o których 
mowa w § 8 ust. 7. 

7. Dodatek służbowy cofa się na okres pełnienia obowiązków na stanowisku 
kierowniczym lub samodzielnym. 

8. Przepisy ust. 1-7 nie mają zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.”. 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 

  

  

  

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

  

W porozumieniu: 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

 

 

  

______ 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy 

wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, 
poz. 919). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 
74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 
2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 
1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 
2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 
1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz.1122. 

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 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. 
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UZASADNIENIE 

              Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia 
zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest 
uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego opracowano zasadniczo w związku z zakładaną 
w projekcie budżetu państwa na rok 2007 istotną podwyżką uposażeń policjantów 
(miesięcznie ok. 220 zł na osobę z uwzględnieniem nagrody rocznej). Celem regulacji jest 
pełniejsze wykorzystanie dodatku funkcyjnego i służbowego jako instrumentu oddziaływania 
na efektywność realizowanych przez policjantów zadań. 

W wyniku analizy funkcjonujących rozwiązań przyjęto założenie zmierzające do 
zasadniczej przebudowy roli dodatków funkcyjnych i służbowych w kierunku zwiększenia 
ich motywacyjnego charakteru. W obecnym stanie prawym dodatek funkcyjny przysługuje 
funkcjonariuszom na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych. Dodatek ten ma charakter 
obowiązkowy, a jego wysokość jest uzależniona, m.in. od rangi zajmowanego stanowiska i 
osiąganych wyników. Na podobnych zasadach funkcjonuje dodatek służbowy przewidziany 
dla pozostałych stanowisk policyjnych o charakterze wykonawczym. Istotnym ograniczeniem 
w wykorzystaniu powyższych dodatków jako swoistej premii motywacyjnej jest obecnie brak 
wystarczających środków na ten cel, gdyż udział tych składników w przeciętnej płacy wynosi 
ok. 11%.  

 
W celu racjonalizacji zasad przyznawania wyżej wymienionych dodatków 

zaproponowano następujące rozwiązania prawno-systemowe:   
1) w zakresie dodatku funkcyjnego: 

wprowadzenie zasady, iż podwyższanie dodatku będzie następować wyłącznie na czas 
określony. Koncepcja ta wymusi na przełożonych, po upływie okresu, na który 
przyznano dodatek, konieczność weryfikacji dotychczasowych uprawnień do dodatku 
w kontekście osiąganych przez podwładnego wyników służbowych. Z drugiej strony 
policjant, który otrzyma czasowe zwiększenie dodatku będzie w ten sposób 
motywowany do stałego wysiłku w celu zachowania lub poprawy osiągniętego statusu 
materialnego. Zwiększono również elastyczność reagowania na przypadki 
zaniedbywania obowiązków lub naruszania dyscypliny służbowej. Wówczas możliwe 
będzie obniżenie aż do 50% przyznanego wcześniej dodatku. Obecnie ograniczenie to 
nie mogło przekraczać 30%, a jedynie w skrajnych przypadkach osiągało 
maksymalnie poziom 50%.  W odniesieniu do obniżenia dodatku ze względu na 
ujemną ocenę, zniesiono sześciomiesięczny okres, po upływie którego możliwe było 
kolejne obniżenie dodatku;  
  

2) w zakresie dodatku służbowego: 
w tej kwestii projekt  przewiduje wprowadzenie analogicznych rozwiązań jak w 
przypadku dodatku funkcyjnego. Poza tym wprowadza się możliwość pozbawienia 
dodatku służbowego w razie negatywnej oceny wywiązywania się z obowiązków 
służbowych oraz naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby, za 
które wymierzono mu karę dyscyplinarną.  

            Pozostałe zmiany mają charakter stricte porządkowo-redakcyjny. Najistotniejsza z 
nich dotyczy doprecyzowania zasad postępowania w razie zbiegu prawa do dodatku 
funkcyjnego i służbowego, który występuje w przypadku przenoszenia policjanta w trakcie 
miesiąca ze stanowiska kierowniczego (samodzielnego) na stanowisko wykonawcze lub 
odwrotnie. Z istoty rzeczy dodatki te wzajemnie się wykluczają, wobec czego zasadnym jest 
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w takim przypadku uznanie prawa do jednego z nich w wyższej wysokości (§ 6 ust. 5 
projektu).  

Ponadto doprecyzowano zasady dokonywania fakultatywnych podwyżek uposażenia 
zasadniczego w przypadku pełnienia służby na danym stanowisku służbowym. Dotychczas 
przepisy w tym zakresie nie były w pełni spójne, gdyż warunkiem podstawowym uzyskania 
wzrostu było pełnienie służby na tym stanowisku przez dwa lata, zaś podwyżki mogły być 
realizowane nie częściej niż raz do roku. Obecnie projektowane przepisy jednoznacznie 
wskazują, iż podwyżka uznaniowa uposażenia nie może nastąpić wcześniej niż przed 
upływem roku od dnia przyznania uposażenia zasadniczego w dotychczasowej wysokości (§ 
2 ust. 1 i ust. 2 projektu). 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stosownie do 
postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

  
  

Ocena Skutków Regulacji (OSR) 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: 
Projektowane rozporządzenie oddziaływuje na uprawnienia policjantów do uposażenia.  
  

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji: 
Projekt rozporządzenia został przedstawiony do opinii Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Policjantów. 
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych: 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje bezpośrednio skutków finansowych 
dla budżetu państwa, wobec fakultatywnego trybu określania wysokości ww. składników 
uposażenia. Należy jednak zaznaczyć, że projekt budżetu państwa na 2007 r. przewiduje w 
części 42 „ Sprawy wewnętrzne” zwiększenie środków na uposażenia policjantów, w wyniku 
którego nastąpi podwyższenie mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia przeciętnego 
uposażenia policjantów z 2,03 do 2,18. Przedmiotowy mnożnik zostanie określony w drodze 
odrębnego rozporządzenia Rady Ministrów. Uwzględniając przytoczone na wstępie założenia 
przewiduje się zaangażować na fakultatywne wzrosty indywidualnych stawek uposażenia 
całość dotychczasowo przyznanych  środków, dzięki czemu udział dodatków służbowych i 
funkcyjnych ulegnie zwiększeniu średnio do poziomu 17 %.  
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także rozwój regionalny: 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, a także rozwój regionalny.   


