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PROJEKT 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

 

z dnia                         2006 r. 

 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci 
policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą 

 

Na podstawie art. 116a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58, z 
późn. zm2)), zwanej dalej „ustawą o Policji”, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy osobom, o których 
mowa w art. 116a ust. 1 i 2 ustawy o Policji. 

§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) pomocy – należy przez to rozumieć pomoc, o której mowa w art. 116a ust. 1 i 2 ustawy o 
Policji; 

2) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko, które na mocy art. 116a ustawy o Policji stało 
się uprawnionego ubiegania się o przyznanie opisanej w tychże przepisach pomocy. 

                                                
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 
2006r. 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 2002r. 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 
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 2005r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, 
poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250 poz. 2116 oraz z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 
i nr 158, poz.1122. 
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§ 3.  Pomoc przyznaje Komendant Główny Policji w drodze decyzji administracyjnej i wypłaca ją ze 
środków będących w jego dyspozycji. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem” składa do Komendanta Głównego 
Policji  dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy. 

2. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania 
dziecka, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, w terminie  

1) do dnia 31 lipca w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 

2) do dnia 30 września w przypadku słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów 
pracowników służb społecznych oraz studentów szkołach wyższych. 

3. Wniosek powinien zawierać, w szczególności: 

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania 
wnioskodawcy – jeśli nie jest nim dziecko; 

2) numer i datę wydania aktu zgonu policjanta oraz oznaczenie organu wydającego akt zgonu;  

3) numer i datę wydania decyzji o przyznaniu dziecku renty rodzinnej oraz  oznaczenie organu 
wydającego tą decyzję; 

4) numer i datę wydania orzeczenia komisji lekarskiej ustalającej związek zgonu policjanta ze 
służbą oraz  oznaczenie komisji wydającego te orzeczenie. 

4. Do wniosku dołącza się oświadczenie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego: 

1) informacje w jakiej placówce oświatowej dziecko zamierza rozpocząć lub kontynuować 
naukę; 

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego 
lub akademickiego, określonego w § 6 ust. 3; 

3) informację, o której mowa w § 5 ust. 3. 

§ 5. 1. Pomoc przyznawana jest jednokrotnie w roku szkolnym lub akademickim i wynosi: 

1) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 112 ust. 3 
ustawy o Policji; 

2) dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych 
oraz studentów szkołach wyższych – trzykrotność kwoty o której mowa w art. 112 ust. 3 ustawy 
o Policji. 
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2. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: 

1)  pierwsza rata obejmująca okres od września do grudnia, wypłacana jest w terminie dodnia 
30 listopada; 

2)  druga rata obejmująca okres od stycznia do czerwca, wypłącana jest w terminie do dnia 30 
kwietnia. 

3. Jeżeli w danym roku szkolnym nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i 
wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania 
nauki. 

4. Pomoc wypłaca się na rachunek bankowy dziecka lub jego prawnych przedstawicieli. Na wniosek 
dziecka lub ustawowych przedstawicieli pomoc może być wypłacana w inny sposób. 

§ 6. 1. W przypadku nieuzyskania promocji do klasy programowo wyższej lub niezaliczenia roku studiów 
pomoc w kolejnym roku nie przysługuje. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 spowodowanym okolicznościami niezależnymi od dziecka, w 
szczególności długotrwałą chorobą, pomoc w kolejnym roku może zostać przyznana. 

3. Do przyznania pomocy o której mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio § 4. Do wniosku dołącza się 
dokumentację potwierdzającą okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

§ 7. 1 W przypadku przerwania nauki po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wypłaceniem 
pierwszej lub drugiej raty tej pomocy, dziecko lub jego ustawowi przedstawiciele zobowiązani są do 
niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komendanta Głównego Policji.   

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Komendant Główny Policji wydaje decyzję o wstrzymaniu 
wypłaty pomocy. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

 

 



 4

Uzasadnienie 

Tworzenie odrębnego systemu pomocy finansowej na kształcenie sierot po poległych w służbie 
policjantach ma w ocenie Policji bardzo istotne znaczenie. Żądając, by w ślubowaniu policjanci 
zobowiązali się „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”, państwo 
musi wykazać, że traktowani oni są inaczej niż inne osoby zatrudnione w służbie Państwa.  

Szereg tego typu zapisów jest zawartych w ustawie o Policji i w innych regulacjach prawnych, jednak 
przepis art. 116a ma znaczenie szczególne.  

Z reguły w służbie giną policjanci stosunkowo młodzi, mający małe dzieci. Gest ze strony formacji, 
pozwalający na bezpieczne zdobycie wykształcenia dziecku pozbawionemu opieki jednego z rodziców i 
jednocześnie poddanemu traumatycznemu przeżyciu ma wymiar symboliczny i posiada ogromne 
znaczenie dla kształtowania pożądanych postaw policjantów. 

Jednocześnie ograniczenie przez ustawodawcę grupy ew. beneficjentów przepisu do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych podyktowany jest tym, że właśnie na tym etapie koszty kształcenia są najwyższe – 
często związane z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania. 

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzany jest przez dziecko lub jego prawnych przedstawicieli, przy 
czym zakłada się, że organ wydający decyzję o przyznaniu pomocy sam będzie weryfikował dane, które 
umieszczone zostaną w tym wniosku.  

Przyznawanie pomocy na kształcenie raz w roku szkolnym lub akademickim znajduje swe uzasadnienie 
m.in. w podobnych konstrukcjach organizacyjno-prawnych związanych z przyznawaniem stypendiów. 

Projekt przewiduje wyjątek od generalnej zasady nieprzyznawania pomocy dzieciom, które nie uzyskały 
promocji do klasy programowo wyższej lub nie zaliczyły roku studiów – można będzie ja przyznać, jeśli 
było to spowodowane przyczynami  niezależnymi od dziecka, zwłaszcza chorobą. 

Projekt generalnie nie przewiduje zwracania pomocy. Nakłada jednak na beneficjentów pomocy 
obowiązek informowania Komendanta Głównego Policji o fakcie przerwania nauki przez dziecko. 
Komendant Główny Policji wydaje w takim przypadku decyzję o wstrzymaniu wypłaty niewypłaconych 
do momentu powiadomienia rat pomocy.  

Skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia znajdują pokrycie w budżecie Policji. 
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Ocena skutków regulacji 

1. Projektowane rozporządzenie oddziałuje bezpośrednio na grupę kilkudziesięciu sierot po 
poległych w służbie policjantach, pośrednio wpływając na morale całej formacji. 

2. Celem regulacji jest określenie zasad wypłacania pomocy finansowej przeznaczonej na 
kształcenie sierot po poległych w służbie policjantach.  

3. Wejście w życie rozporządzenia może spowodować skutki finansowe w wysokości szacowanej 
na ok. 1 mln. zł. w skali roku, przewidziane w budżecie Policji. 

4. Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 
wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionalny. 

5. Projektowane rozporządzenie zostanie poddane konsultacjom poprzez przekazanie go do 
NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia Wdów i Sierot po Poległych Policjantach oraz 
upublicznienie na stronie internetowej KGP. 

6. Materia rozporządzenia nie jest regulowana prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 


