
Projekt   
z dnia 17 grudnia 2010 r. 

 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

 
z dnia  …………….................... 2010 r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów 

 
 
 

 
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  

 
 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. 

w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738) wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) § 34 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubiorów, o których mowa w § 3, 
policjanci noszą, z uwzględnieniem okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do 
dnia 31 października i okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 
30 kwietnia, zgodnie z zestawami przedmiotów umundurowania, stanowiącymi 
załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

 

2. Dopuszcza się noszenie przedmiotów umundurowania stosownie do warunków 
atmosferycznych, niezależnie od okresów wymienionych w ust. 1. 

 

3. Decyzję w sprawie noszenia przedmiotów umundurowania stosownie 
do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej 
Policji w stosunku do podległych funkcjonariuszy.”; 

 

 
 

 
-------------------------------- 
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 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, 
Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, 
poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817,  Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, 
Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, 
poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228. 
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2) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Normy umundurowania określa załącznik nr 10 do rozporządzenia, z tym 
że dla policjantów zwolnionych od obowiązku wykonywania zadań 
służbowych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień 
od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych 
oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu 
bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336), okres używalności 
przedmiotów umundurowania w nim wskazanych wydłuża się o czas trwania 
zwolnienia.”; 

 

3) § 46 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 46. Przedmioty umundurowania ubioru służbowego, wyjściowego i galowego 
policjantów mianowanych na stałe nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem 
§ 50 ust. 1.”; 

 

4) w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnienia ze służby nie zwracają 
przedmiotów umundurowania, z wyjątkiem przedmiotów ubioru służbowego 
wydanych w naturze, których okres używalności nie upłynął oraz przedmiotów 
ubioru ćwiczebnego.”; 

 
5) w załączniku nr 10 do rozporządzenia: 
 

a) pod tabelą zawierającą normę umundurowania nr 1 dotyczącą ubioru służbowego, 
wyjściowego i galowego dla policjantów – mężczyzn mianowanych na stałe dodaje 
się uwagę nr 5 w brzmieniu: 

 

„5. Przedmioty wymienione w lp. 2 – 7, 11 – 13, 38, 40, 44, 45 otrzymują: 
1) policjanci służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym - na okres 7 lat, 
 

2) policjanci pełniący służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-
interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych, dzielnicowi, dyżurni i przewodnicy psów służbowych - 
na okres 3 lat.”, 

 
b) pod tabelą zawierającą normę umundurowania nr 2 dotyczącą ubioru służbowego, 

wyjściowego i galowego dla policjantów – kobiet mianowanych na stałe dodaje się 
uwagę nr 5 w brzmieniu: 

 

„5. Przedmioty wymienione w lp. 2 – 7, 11 – 13, 40, 42, 46, 47 otrzymują: 
1) policjanci służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym - na okres 7 lat, 
 

2) policjanci pełniący służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-
interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych, dzielnicowi, dyżurni i przewodnicy psów służbowych - 
na okres 3 lat.”, 
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c) w tabeli zawierającej normę umundurowania nr 7 dla policjantów różnych służb, 

część I „Dla policjantów członków orkiestr” otrzymuje brzmienie: 
 

I. Dla policjantów członków orkiestr 
1 Czapka gabardynowa szt. 1 2  
2 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 2  
3 Spodnie wyjściowe szt. 1 2  
4 Spodnie typu narciarskiego szt. 1 2  
5 Płaszcz wyjściowy całoroczny szt. 1 2  
6 Krawat szt. 1 2  
7 Koszula wyjściowa szt. 1 1  
8 Szalik zimowy szt. 1 2  
9 Trzewiki służbowe nieocieplane para 1 2  
10 Półbuty para 1 2  
11 Pas główny skórzany szt. 1 2  
12 Sznur galowy oficera szt. 1 2  
13 Szelki do spodni szt. 1 2  
14 Rękawiczki letnie białe para 2 2  
15 Łapki na kule rękawów para 2 2  

 
 
d) pod tabelą zawierającą normę umundurowania nr 8 dotyczącą ubioru ćwiczebnego 

dla policjantów uwaga nr 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Policjantom oddziałów prewencji Policji przysługują 2 kpl. umundurowania – 
czapka ćwiczebna (czarna) i mundur ćwiczebny (czarny), w tym policjantom 
służby kandydackiej przysługuje przynajmniej 1 kpl. w kat. I.”. 

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

 
 

 
 

 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738) wynika 
z potrzeby wprowadzenia w przepisach tego rozporządzenia rozwiązań, które wpłyną 
na optymalne wykorzystanie umundurowania, poprawę warunków pełnienia służby, a także 
na dostosowanie okresów używalności umundurowania do rzeczywistych potrzeb. 

 

Realizacji tego celu służyć mają następujące zmiany:  

 

1) zmieniono przepis dotyczący noszenia przez policjantów przedmiotów umundurowania 
w zależności od pory letniej i zimowej i dopuszczono noszenie przedmiotów 
umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych. Decyzję w tej sprawie 
w stosunku do podległych funkcjonariuszy będzie podejmował kierownik jednostki 
organizacyjnej Policji. 

 

Asortyment przedmiotów umundurowania wchodzących w skład umundurowania 
policjantów jest szeroki i zapewnia możliwość pełnienia służby w różnych warunkach 
atmosferycznych. W praktyce, w zależności od warunków atmosferycznych, przedmioty 
umundurowania wchodzące w skład zestawu stanowiącego ubiór policjanta w okresie letnim, 
mogą być noszone w okresie zimowym, a przedmioty umundurowania wchodzące w skład 
zestawu stanowiącego ubiór policjanta w okresie zimowym, mogą być noszone w okresie 
letnim.  

 

2) wydłużono okres używalności przedmiotów umundurowania noszonych przez policjantów 
zwolnionych od obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach  określonych 
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu 
udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru 
funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom 
w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) o czas trwania 
tego zwolnienia. 

 
Z uwagi na to, że policjanci pełniący funkcje z wyboru w związkach zawodowych 

nie wykonują zadań służbowych, w czasie których obowiązani są do noszenia przepisowego 
munduru i wyposażenia, zasadne jest dostosowanie okresu używalności przedmiotów 
umundurowania do okresu wykonywania przez nich obowiązków służbowych. 

 

3) zmieniono przepis dotyczący przedmiotów umundurowania podlegających zwrotowi 
w przypadku zwolnienia ze służby policjanta mianowanego na stałe, precyzując jakie 
przedmioty umundurowania podlegają zwrotowi. 

 

Zmiana tego przepisu ma na celu optymalne, zgodne z zasadami gospodarności 
i oszczędności, wykorzystanie ubioru służbowego wydawanego policjantom. Przedmioty 
ubioru służbowego, których okres używalności nie upłynął, po wykonaniu odpowiedniego 
ich czyszczenia, będą mogły być używane przez kolejnego policjanta.  
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4) wydłużono z 4 do 7 lat okres używalności przedmiotów umundurowania noszonych przez 
policjantów służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym oraz skrócono z 4 do 3 lat okres używalności 
przedmiotów umundurowania noszonych przez policjantów pełniących służbę 
w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w policji 
sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowym, dyżurnym 
i przewodnikom psów służbowych. 

 

Ze względu na charakter zadań służbowych, wykonywanych przez policjantów 
różnych służb, zużycie posiadanych przez nich przedmiotów umundurowania następuje 
w sposób mniej lub bardziej intensywny. Zasadne jest więc zróżnicowanie okresu 
używalności przedmiotów umundurowania w zależności od rodzaju służby, pełnionej przez 
policjanta. 

 

5) zmieniono normę umundurowania nr 7 dla policjantów różnych służb w części I „Dla 
policjantów członków orkiestr”, skracając okres używalności przedmiotów 
umundurowania przysługujących tym policjantom. 

 

Z uwagi na reprezentacyjny charakter orkiestry, będącej wizytówką Policji podczas 
uroczystości i imprez o zasięgu ogólnokrajowym, skrócenie okresu używalności przedmiotów 
umundurowania przysługujących policjantom członkom orkiestr wpłynie na estetyczny 
wygląd jej członków i zachowanie właściwego wizerunku Policji. 
 
6) zmieniono normę umundurowania nr 8 dotyczącą ubioru ćwiczebnego dla policjantów 

zwiększając normę umundurowania przysługującego policjantom oddziałów prewencji 
Policji o mundur ćwiczebny (czarny) i czapkę ćwiczebną (czarną). 

 

Rodzaj zadań wykonywanych przez policjantów oddziałów prewencji Policji, w tym 
udział w akcjach mających na celu ochronę porządku publicznego, ma wpływ 
na intensywność używania ubioru ćwiczebnego przez tych policjantów. Zwiększenie normy 
umundurowania dotyczącej ubioru ćwiczebnego dla policjantów oddziałów prewencji Policji 
zapewni tym policjantom możliwość zastąpienia tego ubioru w przypadku jego zniszczenia, 
ubiorem nadającym się do używania. 

 

Zmiany rozporządzenia, o których mowa w punkcie 2 i 4, będą miały wpływ 
na normy umundurowania, a tym samym na wysokość równoważnika pieniężnego w zamian 
za umundurowanie, co spowoduje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków 
przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
(Dz. U. Nr 47, poz. 279).  
 

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 
z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 
 
 



 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI  
 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja 
 

Projekt rozporządzenia będzie oddziaływać na funkcjonariuszy Policji oraz jednostki 
organizacyjne Policji.  
 

2. Przeprowadzone konsultacje 
 

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie podmiotowej Komendy 
Głównej Policji oraz został przekazany do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów. Ponadto, 
projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 
oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337).  

 

NSZZ Policjantów zajął następujące stanowisko do zaproponowanych w projekcie rozwiązań: 
 

1) wprowadzenie możliwości noszenia umundurowania w zależności od warunków 
atmosferycznych oraz podejmowanie decyzji w tej sprawie przez kierownika jednostki 
organizacyjnej Policji uznano za uzasadnione, 

 

2) skrócenie z 4 do 3 lat okresu używalności przedmiotów umundurowania noszonych przez 
policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-
interwencyjnych, konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych, dyżurnych i dzielnicowych, skrócenie okresu używalności przedmiotów 
umundurowania wyjściowego noszonego przez policjantów członków orkiestr 
i zwiększenie normy umundurowania dotyczącej ubioru ćwiczebnego o dodatkowy 
komplet munduru ćwiczebnego (czarnego) i czapkę ćwiczebną (czarną) dla policjantów 
oddziałów prewencji Policji jest w ocenie związku uzasadnione, 

 

3) propozycja wydłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania przysługujących 
w szczególności policjantom zwolnionym od obowiązku wykonywania zadań służbowych 
na zasadach  określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy 
pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu 
uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy 
(Dz. U. Nr 71, poz. 336) jest w ocenie związku nieuzasadniona, dyskryminuje działaczy 
związkowych i narusza art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.). 

 

4) wydłużenie z 4 do 7 lat okresu używalności przedmiotów umundurowania noszonych 
przez policjantów służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym związek ocenił negatywnie, gdyż 
umundurowanie lub ubiór cywilny w których policjanci ci pełnią służbę zużywa się, zaś 
ubranie w którym pełnią służbę policjanci służby kryminalnej niejednokrotnie zostaje 
zniszczone.  
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Ponadto, specyfika zadań wykonywanych przez policjantów służby kryminalnej 
powoduje, że policjanci tej służby wykorzystują swój ubiór w sposób bardzo intensywny, 
natomiast policjanci służby wspomagającej działalność Policji, w niektórych jednostkach 
Policji, pełnią służbę w umundurowaniu. W świetle takich argumentów związek 
stwierdził, że propozycja zmiany rozporządzenia w zaproponowanym zakresie 
nie znajduje uzasadnienia, a ponadto może skutkować wywołaniem konfliktu pomiędzy 
poszczególnymi służbami. 

 
Komenda Główna Policji nie podziela stanowiska NSZZ Policjantów, o którym 

mowa w pkt 3, gdyż uważa, że skoro policjanci zwolnieni od obowiązku wykonywania zadań 
służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy 
pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu 
uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy, 
nie wykonują w czasie tego zwolnienia zadań służbowych, podczas wykonywania których 
obowiązani są do noszenia przepisowego munduru, to zasadne jest dostosowanie okresu 
używalności przedmiotów umundurowania przysługujących tym policjantom, do okresu 
wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Ponadto za nieuprawnione należy uznać 
stwierdzenie, że projekt w tym zakresie narusza art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych, gdyż mając na uwadze zakres przedmiotowy ochrony, o której 
mowa w tym art. w żadnym razie nie można mówić o jakichkolwiek szykanach albo 
dyskryminacji policjantów z powodu przynależności związkowej ale na pewno można 
stwierdzić, że dostosowanie okresu używalności przedmiotów umundurowania 
przysługujących działaczom związkowym do okresu wykonywania przez nich zadań 
służbowych jest zgodne z zasadą celowości, gospodarności i oszczędności. Odnosząc 
się natomiast do zarzutu naruszenia art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Komenda 
Główna Policji stwierdza, że przepis ten nie ma zastosowania w omawianym przypadku. 
 

Komenda Główna Policji nie podziela także stanowiska NSZZ Policjantów, o którym 
mowa w pkt 4, gdyż uważa, że zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i oszczędności 
zasadne jest także dostosowanie okresów używalności przedmiotów umundurowania 
noszonego przez policjantów służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji 
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, do okresu wykonywania przez nich 
obowiązków służbowych oraz intensywności zużywania przez nich przedmiotów 
umundurowania. 
Policjanci służby kryminalnej, zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia nr 1120 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których 
policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia 
munduru (Dz. U. Nr 18, poz. 104) co do zasady, nie noszą munduru w czasie wykonywania 
czynności służbowych, zaś policjanci innych służb, na podstawie § 2 tego zarządzenia 
niejednokrotnie są zwalniani z obowiązku noszenia munduru w czasie wykonywania 
obowiązków służbowych.  
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Natomiast policjanci różnych służb, w tym służby kryminalnej, poza 

umundurowaniem, otrzymują także wyposażenie, w tym odzież i obuwie, niezbędne 
do wykonywania czynności służbowych, o którym mowa w zarządzeniu nr 13 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia 
jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego 
przyznawania i użytkowania (Dz. U. Nr 11, poz. 70, z późn. zm.). 
Policjanci służby prewencyjnej w czasie wykonywania obowiązków służbowych noszą ubiór 
służbowy. Wśród tej grupy policjantów, z uwagi na specyfikę realizowanych zadań, 
intensywnemu zużywaniu ulegają przedmioty umundurowania noszone przez policjantów 
pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, 
konwojowych, w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowym, 
dyżurnym i przewodnikom psów służbowych.  
 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżet. Zwiększone wydatki 
szacowane na poziomie 1,21 mln zł spowodowane skróceniem okresu używalności 
przedmiotów umundurowania przysługujących policjantom - członkom orkiestr oraz 
zwiększeniem normy umundurowania dotyczącej ubioru ćwiczebnego dla policjantów 
oddziałów prewencji Policji zostaną zbilansowane oszczędnościami przy wypłacie 
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, które szacuje się na poziomie 
1,24 mln zł. 
 

Zwiększenie wydatków wynika z wprowadzenia następujących zmian: 
 

1) skrócenia okresu używalności przedmiotów umundurowania przysługujących policjantom 
- członkom orkiestr. 

 

Zmiana ta dotyczy 50 policjantów. Skrócenie okresu używalności przedmiotów 
umundurowania spowoduje konieczność częstszej wymiany tych przedmiotów, co będzie 
powodowało wzrost kosztów na poziomie 240 zł dla jednego policjanta w skali roku. Zatem 
skutki finansowe zamierzonej zmiany wyniosą 12 tys. zł w skali roku.  
 

2) zwiększenia normy umundurowania dotyczącej ubioru ćwiczebnego dla policjantów 
oddziałów prewencji Policji o dodatkowy komplet munduru ćwiczebnego (czarnego) 
i czapkę ćwiczebną (czarną). 

 

Zmiana ta dotyczy około 6 tys. funkcjonariuszy oddziałów prewencji Policji. Przyjmując 
koszt jednego kompletu ubioru ćwiczebnego (mundur ćwiczebny, czapka ćwiczebna) 
na poziomie 200 zł, skutki finansowe zamierzonej zmiany wyniosą około 1,2 mln zł. 
 

Natomiast zmiany, dotyczące zróżnicowania okresów używalności przedmiotów 
umundurowania noszonych przez policjantów służby prewencyjnej, kryminalnej 
i wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym 
oraz wydłużenia okresów używalności przedmiotów umundurowania noszonych przez 
policjantów pełniących funkcje z wyboru w związkach zawodowych nie spowodują skutków 
finansowych.  

 
 



4 

 
 
Będą one jednak powodowały konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków 
przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. 
Nr 47, poz. 279). Zmiana tego rozporządzenia będzie powodowała skutki finansowe, 
w postaci oszczędności. 

 

W świetle powyższego, zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów 
spowodują skutki finansowe szacowane na poziomie 1,21 mln zł, które zostaną zbilansowane 
oszczędnościami spowodowanymi zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania 
policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, szacowanymi 
na poziomie 1,24 mln zł. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
 

Wejście w życie  rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 

6. Źródła finansowania 
 

Zwiększone wydatki związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia znajdą 
pokrycie w  budżecie państwa w części 42 – „Sprawy wewnętrzne” w zakresie budżetu Policji 
i dotyczą umundurowania, zgodnie z klasyfikacją budżetową: Grupa 4 – Umundurowanie 
i higiena osobista. 


