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z dnia 17.12.2010 r. 

 

 
 
 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI1) 

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

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania 
policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 

 
 

Na podstawie art. 70 ust. 2 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 26 marca 2010 r. 
w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego 
w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 47, poz. 279) wprowadza się następujące 
zmiany: 

 

1) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
 

„4. Wysokość równoważnika dla policjanta zwolnionego 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) ustala się z uwzględnieniem wydłużenia okresu 
używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania tego zwolnienia.”; 
 

2) załączniki nr 1 - 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach 
nr 1 - 3 do niniejszego rozporządzenia. 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
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. Równoważnik w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu przyznaje się 
policjantowi od dnia 1 kwietnia 2011 r. 

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

 

 

 

 

 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

 

 

 

W POROZUMIENIU: 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
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) jest 
konsekwencją zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. 
Nr …, poz. …). 

 

Zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738 oraz z 2011 r. 
Nr …, poz. …) dotyczą: 

 

1) wydłużenia okresu 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, 

 

2) wydłużenia z 4 do 7 lat okresu używalności przedmiotów umundurowania noszonych 
przez policjantów służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym oraz skrócenia 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, dzielnicowych, dyżurnych 
i przewodników psów służbowych. 

 

Powyższe zmiany mają wpływ na normy umundurowania, a tym samym 
na wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, co spowodowało 
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). 
 

W związku z tym w rozporządzeniu w § 3 dodano ust. 4, w którym określony został 
sposób ustalenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
przyznawanego 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). Wysokość równoważnika dla tej grupy policjantów ustala 
się z uwzględnieniem wydłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania o czas 
trwania tego zwolnienia. 
 

Ponadto, w związku ze zróżnicowaniem okresu używalności przedmiotów 
umundurowania noszonych przez policjantów różnych służb, zaistniała konieczność 
opracowania kalkulacji wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
uwzględniającej wprowadzone różnice okresu używalności przedmiotów umundurowania 
w zależności od rodzaju pełnionej służby. 
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W rozporządzeniu określono więc wysokość równoważnika pieniężnego w zamian 
za umundurowanie, uwzględniając w kalkulacji 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 
oraz 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, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych. 
 

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: 
 

W ocenie związku projekt rozporządzenia narusza art. 32 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo 
do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany 
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 
 

Propozycja ustalenia wysokości równoważnika dla policjanta zwolnionego 
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) z uwzględnieniem wydłużenia 
okresu używalności przedmiotów umundurowania o czas trwania tego zwolnienia, w ocenie 
związku dyskryminuje działaczy związkowych i narusza: 
−  art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 854, z późn. zm.),  
−  § 3 i § 8 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), 

−  art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, 
poz. 277, z późn. zm.), 

− § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 stycznia 2007 r. w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych 
poza Policją w kraju i za granicą. 

 

Komenda Główna Policji nie podziela stanowiska NSZZ Policjantów, gdyż uważa, 
że zaproponowane rozwiązania są zgodne ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego 
dopuszczającego różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów. Trybunał Konstytucyjny 
wielokrotnie podkreślał, że z zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji wynika 
nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). 
Ocena każdej regulacji prawnej z punktu widzenia zasady równości musi być zatem 
poprzedzona dokładnym zbadaniem sytuacji prawnej podmiotów i przeprowadzeniem 
analizy, tak gdy chodzi o ich cechy wspólne, jak też cechy różniące (por. uzasadnienie 
wyroku z 28 maja 2002 r., sygn. P 10/01, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 35).  
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Równość nie jest zasadą bezwzględną.  
 

Wyjątki od niej są dopuszczalne, jeżeli:  
- są relewantne, tzn. pozostają w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią 

przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, oraz służą realizacji tego celu 
i treści;  

- są proporcjonalne, tzn. waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji 
adresatów normy, pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną 
naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych;  

- są związane z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, 
uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych (por. orzeczenie sygn. 
K. 4/95, i  np. wyrok TK z 22 lutego 2005 r. sygn. K 10/04, OTK ZU nr 2/A/2005, 
poz. 17, z 7 listopada 2007 r., sygn. K 18/06, OTK ZU nr 10/A/2007, poz. 122).  

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla 
policjantów zwolnionych 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 (Dz. U. Nr 71, poz. 336) jest konsekwencją zmiany 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. 
w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90 poz. 738 oraz z 2011 r. Nr …, poz. …) 
dotyczącej wydłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania dla tej grupy 
policjantów o czas trwania zwolnienia od obowiązku wykonywania zadań służbowych. 

 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia 
przepisowego munduru i wyposażenia. Czas służby należy rozumieć jako czas obowiązków 
służbowych uzasadniających noszenie munduru. 
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, 
poz. 277, z późn. zm. ) policjant otrzymuje bezpłatne umundurowanie. Policjantowi, któremu 
nie wydano przedmiotów umundurowania przyznaje się równoważnik pieniężny w zamian 
za umundurowanie, którego wysokość i warunki przyznawania określa minister właściwy 
do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia. Równoważnik pieniężny nie jest zatem 
świadczeniem dodatkowym, przysługującym policjantowi oprócz umundurowania lecz jest 
formą realizacji należności za umundurowanie. Celem przyznania policjantowi równoważnika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup 
elementów umundurowania, które w czasie pełnienia służby uległy zniszczeniu. Jeśli więc 
policjant jest zwolniony od obowiązku wykonywania zadań służbowych to uzasadnione jest 
dostosowanie okresu używalności przedmiotów umundurowania przysługujących 
policjantowi do okresu wykonywania przez niego zadań 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 artykule w żadnym razie 
nie można mówić o jakichkolwiek szykanach albo dyskryminacji policjantów z powodu 
przynależności związkowej.  
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Odnosząc się do zarzutu naruszenia § 3 i § 8 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), Komenda Główna Policji stwierdza, że zaproponowane rozwiązanie 
nie pozbawia policjanta prawa do równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. 
Policjant otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, którego wysokość 
jest kalkulowana z uwzględnieniem wydłużenia okresu używalności przedmiotów o czas 
trwania zwolnienia od obowiązku wykonywania zadań służbowych. 

 

Zmiany przyjęte w rozporządzeniu w żaden sposób nie naruszają również przepisów 
art. 70 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, 
poz. 277, z późn. zm.) gdyż określenie sposobu ustalenia wysokości równoważnika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz warunków jego przyznawania nie wykracza 
poza zakres przedmiotowy rozporządzenia i nie stanowi przekroczenia upoważnienia 
ustawowego. 

 

Uwagi strony związkowej dotyczące policjantów oddelegowanych do pełnienia 
zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą zgłoszone w opinii nie mają uzasadnienia, 
gdyż zmiana rozporządzenia nie dotyczy tej grupy policjantów. 

 
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia będą się kształtowały na poziomie 
191,8 mln zł, tj. o 1,2 mln zł mniej niż w roku ubiegłym. 

 

Oszczędności te wynikają ze zmiany rozporządzenia w zakresie: 
 

1) zróżnicowania wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie dla 
policjantów różnych służb. 

 

Kalkulacja wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, 
uwzględniająca 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 oraz skrócenie z 4 do 3 lat okresu 
używalności przedmiotów umundurowania noszonych przez policjantów pełniących służbę 
w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych oraz w policji 
sądowej, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych 
i przewodników psów służbowych, spowoduje, że w roku 2011 będą obowiązywały trzy 
stawki równoważnika, tj.: 
 

- dla policjantów służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym – na poziomie 1.800 zł, 

 

- dla policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego, patrolowo-
interwencyjnych, konwojowych oraz w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodników psów służbowych – na 
poziomie 2.330 zł, 

 

- dla pozostałych policjantów – na poziomie roku ubiegłego, tj. 2.095,60 zł. 
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Uwzględniając liczbę policjantów, którym wypłacany będzie równoważnik 
pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości niższej niż wysokość równoważnika 
w roku 2010 oraz w wysokości wyższej niż wysokość równoważnika w roku 2010, w roku 
2011 nastąpi zmniejszenie wydatków o kwotę 1,2 mln zł. 

 

2) ustalenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
przyznawanego 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) z uwzględnieniem wydłużenia okresu używalności przedmiotów 
umundurowania o czas trwania tego zwolnienia. 

 

Przyjmuje się, że około 45 funkcjonariuszy będzie w skali roku zwolnionych z obowiązku 
wykonywania zadań służbowych, udzielonego na zasadach określonych w przepisach 
o związkach zawodowych. Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu NSZZ Policjantów kadencja 
organów Związku trwa 4 lata. Przyjęto zatem, że okres zwolnienia od obowiązku 
wykonywania zadań służbowych wynosi 4 lata. Dlatego też ustalenie wysokości 
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie z uwzględnieniem wydłużenia 
okresu używalności przedmiotów umundurowania spowoduje oszczędności, które szacuje 
się na poziomie 40.300 zł rocznie. Wynika to z faktu, że ww. grupie policjantów 
wypłacany będzie równoważnik pieniężny, którego wysokość będzie kalkulowana według 
przedłużonego, o czas trwania zwolnienia od obowiązku wykonywania zadań służbowych, 
okresu używalności przedmiotów umundurowania. Policjanci otrzymają zatem 
równoważnik w wysokości około 1.200 zł, podczas gdy podstawowa stawka wynosi 
2.095,60 zł. 
 

Szczegółowe zestawienie skutków finansowych wprowadzenia zmian 
rozporządzenia przedstawiono w tabeli. 

 
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 
 

Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia 
dotyczą roku budżetowego 2011, w części 42 – „Sprawy wewnętrzne” w zakresie budżetu 
Policji i odnoszą się do równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie, zgodnie 
z klasyfikacją budżetową: Grupa 4 – Umundurowanie i higiena osobista. 
 
 



 
 

 
Szczegółowe zestawienie skutków finansowych wprowadzenia zmian 

proponowanych w projekcie rozporządzenia 
 
 

1) Zróżnicowanie okresów używalności przedmiotów umundurowania dla policjantów  
różnych służb 

Lp. Okres używalności Kwota równoważnika  

Wysokość środków 
niezbędnych do 

wypłaty świadczenia 
dla policjantów 

Różnica 
w stosunku do 

środków 
planowanych dla tej 
grupy policjantów  

przy uwzględnieniu 
dotychczasowych 

stawek 
1. Służba kryminalna i wspomagająca  (37 tys. funkcjonariuszy), przy  założeniu  wydłużenia  

okresu  używalności  przedmiotów  do  7 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 77.537.200 Zmniejszenie 

2. Planowany - 7 lat 1.793,60 66.363.200 - 11.174.000 

2. Służba prewencyjna  (41.560 funkcjonariuszy),  przy  założeniu  skrócenia  okresu  
używalności przedmiotów  do  3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 87.093.136 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 97.063.380 + 9.970.244 

W tym: 

a) Komórki ruchu drogowego  (5 tys. funkcjonariuszy),  przy  założeniu skrócenia  okresu  
używalności  przedmiotów  do  3 lat 

 1. Obecny - 4 lata 2.095,60 10.478.000 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 11.677.500 + 1.199.500 

b)    Komórki patrolowo – interwencyjne  (17 tys. funkcjonariuszy),  przy  założeniu  skrócenia  
okresu  używalności  przedmiotów  do 3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 35.625.200 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 39.703.500 + 4.078.300 

c)    Dzielnicowi (8 tys. funkcjonariuszy),  przy  założeniu  skrócenia  okresu  używalności  
przedmiotów do 3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 16.764.800 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 18.684.000 + 1.919.200 

d)    Komórki  konwojowe  (2,5 tys. funkcjonariuszy),  przy  założeniu  skrócenia  okresu  
używalności przedmiotów  do  3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 5.239.000 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 5.838.750 + 599.750 



e)   Służba w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (1,3 tys. funkcjonariuszy),  przy  
założeniu  skrócenia  okresu  używalności przedmiotów do 3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 2.724.280 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 3.036.150 + 311.870 

f)   Służba dyżurna w jednostkach organizacyjnych Policji  (5,6  tys. funkcjonariuszy),  przy  
założeniu  skrócenia  okresu używalności  przedmiotów  do 3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 11.735.360 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 13.078.800 + 1.343.440 

g)   policja sądowa  (960 funkcjonariuszy),  przy  założeniu  skrócenia   okresu   używalności   
przedmiotów   do 3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 2.011.776 Wzrost 

2. Planowany - 3 lata 2.335,50 2.242.080 + 230.304 

h)   przewodnicy psów służbowych (1,2 tys. funkcjonariuszy),  przy  założeniu  skrócenia   okresu   
używalności   przedmiotów   do 3 lat 

1. Obecny - 4 lata 2.095,60 2.514.720 Wzrost 

2. Planowany -3 lata 2.335,50 2.802.600 + 287.880 

Zmniejszenie kosztów - 1.203.756 

2) Wydłużenie okresów używalności przedmiotów o czas trwania zwolnienia 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) 

Zmniejszenie kosztów - 40.300 

Łączny bilans skutków finansowych                           Zmniejszenie kosztów  - 1.244.056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


