
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia …...............……….. 2006 r. 
  

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów 
  
  
  
  

Na podstawie art. 33 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 18 października 
2001 r. w    sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1471) w § 4 
dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 
  
„9. Policjantom pełniącym służbę w niedzielę, święta i dodatkowe dni wolne od służby 
zapewnia się co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od służby łącznie z wolną 
sobotą lub wolnym poniedziałkiem.”. 
  
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
  
  
  
  

                              MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
                                                 
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. Dz. U. Nr 19, poz. 185, 
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 
200, poz. 1688, z 2003 r. Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 
1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 
1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Dz. U. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 
1365, Nr 169, poz. 1411, Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 144, poz. 1043 
i Nr 158, poz. 1122. 



  
Uzasadnienie 

  
Proponowana nowelizacja rozporządzenia ma na celu zapewnienie policjantom 

możliwości otrzymania raz na 3 tygodnie wolnej soboty z niedzielą lub niedzieli                        
z wolnym poniedziałkiem (dwóch dni wolnych łącznie). Obecnie obowiązujące przepisy nie 
zapewniają policjantom co najmniej raz na trzy tygodnie, wolnej od służby niedzieli łącznie z 
wolną sobotą lub wolnym poniedziałkiem, w zamian za służbę w niedzielę, święta i 
dodatkowe dni wolne od służby. W chwili obecnej zdarzają się przypadki, iż policjanci w 
miesiącu pełnią służbę we wszystkie wolne soboty i niedziele. 

Sprawa rozkładu czasu służby jest przedmiotem szerokiego zainteresowania 
środowiska policjantów. Projektowane rozwiązanie oparte jest na założeniu respektowania 
podstawowych praw obywatelskich w odniesieniu do warunków służby policjantów. 

 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). 

 Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. 
 

Ocena Skutków Regulacji 
  

  
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na funkcjonariuszy policji. 
 
 

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji: 
Problematyka uregulowana w projekcie nie wymaga przeprowadzenia konsultacji z 
uwagi na to, iż projekt jest konsekwencją wniosku Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów złożonego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i uwzględnia 
w całości ich propozycje. 
 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:  
Wejście wżycie projektowanej nowelizacji rozporządzenia nie wprowadzi 
dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw a także rozwój 
regionalny: 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie 
zatrudnienia, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, a także rozwój 
regionalny.  

  
 


