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Uwagi wstępne
W niniejszej części raportu przedstawione zostały informacje dotyczące
kształtowania uposażeń funkcjonariuszy Policji, którzy podlegają przepisom ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw1.
System wynagradzania funkcjonariuszy jest mocno zróżnicowany. Na sumę
uposażenia funkcjonariusza składa się kilka składników: uposażenie zasadnicze na
wysokość którego mają wpływ grupa zaszeregowania oraz staż służby. Ponadto
funkcjonariuszom przysługuje szereg dodatków do uposażenia zasadniczego, nagród
oraz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1882) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

1. Podstawowe akty prawne 2


Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.
1658) (dalej: ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w psb);



Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190
z późn. zm.) (dalej: ustawa budżetowa 2021);

1

Art. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).
2
Stan prawny niniejszej części raportu jest aktualny na dzień 18 października 2021 r.
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Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 z późn. zm.)
(dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach);



Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) (dalej:
ustawa o Policji);



Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 z późn. zm.)
(dalej: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy);



Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami
państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055) (dalej: ustawa o weteranach);



Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z późn. zm.) (dalej: Kodeks pracy);



Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych
przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze
służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448) (dalej: ustawa o świadczeniach
odszkodowawczych);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 17

października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. z 2013 r.
poz. 864 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego);
 Rozporządzenie 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.
z 2015 r. poz. 1236 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie
uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania
wysługi lat);
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca
2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz
określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 264) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie
warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca
2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych
przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 236
z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzaju i zakresu
świadczeń socjalnych i bytowych);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja
2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich
rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu
zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania
zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania
przysługującego przejazdu (Dz. U. Nr 74, poz. 683) (dalej: rozporządzenie
MSWiA w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków
ich rodzin z prawa przejazdu);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności
pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy)
za granicą (Dz. U. Nr 81, poz. 737) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie
uposażenia i innych należności pieniężnych dla policjanta skierowanego do
akademii za granicą);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19
czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego
zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania
i wypłacania policjantom (Dz. U. Nr 100, poz. 913 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie MSWiA w sprawie nagrody jubileuszowej);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania,
odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika
pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 946) (dalej:
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rozporządzenie MSWiA w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu
mieszkalnego);


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania,
odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika
pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 192 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie
równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania
policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. z 2020 r.
poz. 903) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie należności za podróże
służbowe i przeniesienia);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do
pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (Dz. U.
Nr 192, poz. 1607 z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie RM w sprawie
należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do
pełnienia służby poza granicami w kontyngencie);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie
uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza
granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 364) (dalej: rozporządzenie RM
w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia
służby poza granicami państwa);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia
i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub
na przeszkolenie albo na studia w kraju (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 37) (dalej:
rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
dla policjanta skierowanego do szkoły w kraju);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji,
Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,
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Agencji

Wywiadu,

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby CelnoSkarbowej i Służby Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1611) (dalej:
rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych warunków podwyższania
emerytur funkcjonariuszy Policji);


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm
zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych
kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. z 2020 r. poz. 947) (dalej:
rozporządzenie MSWiA w sprawie lokali mieszkalnych);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie
otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników
Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza
granicami państwa (Dz. U. Nr 129, poz. 1077) (dalej: rozporządzenie RM
w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła
w związku ze służbą (Dz. U. z 2019 r. poz. 113 z późn. zm) (dalej:
rozporządzenie MSWiA w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci
policjantów);



Rozporządzenie 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. z 2020 r.
poz. 1299) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie równoważnika
pieniężnego w zamian za umundurowanie);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie

warunków

otrzymywania

przez

policjanta

dodatkowego

wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza
obowiązki służbowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 401) (dalej: rozporządzenie MSW
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia);
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie urlopów policjantów (Dz. U. poz. 1282 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie MSW w sprawie urlopów policjantów);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów
(Dz. U. poz. 1283) (dalej: rozporządzenie MSW w sprawie płatnych urlopów
dodatkowych);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród
i zapomóg dla policjantów (Dz. U. poz. 1314 z późn. zm.) (dalej:
rozporządzenie MSW w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
stycznia 2019 r. w sprawie należności przysługujących policjantowi
oddelegowanemu do instytucji zagranicznej (Dz. U. poz. 481) (dalej:
rozporządzenie MSWiA w sprawie należności przysługujących policjantowi
oddelegowanemu do instytucji zagranicznej);



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
(Dz. U. poz. 370) (dalej: rozporządzenie RM w sprawie wielokrotności kwoty
bazowej);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
września 2020 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez policjantów
(Dz. U. poz. 1674) (dalej: rozporządzenie MSWiA w sprawie otrzymywania
wyżywienia przez policjantów);



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
września 2020 r. w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania
kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów
właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1685) (dalej:
rozporządzenie MSWiA w sprawie kosztów na ochronę prawną policjanta).
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2. Uposażenie zasadnicze
Uposażenie policjanta składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do
uposażenia3. Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy
zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat4.
Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której
wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa5. Przez przeciętne
uposażenie należy rozumieć uposażenie wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej6.
W roku budżetowym 2021 wysokość kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Policji
została ustalona w wysokości 1 614,69 zł7, natomiast wielokrotność kwoty bazowej,
stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów, od 2020 roku została ustalona na 3,8108.
Uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby
i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz
o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby –
łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby9.
Do wysługi lat w Policji zalicza się również okresy służby w10:
1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Więziennej;
2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji i służbach, o których mowa w
pkt 1, wymienione w art. 13 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy.

3

Art. 100 ustawy o Policji.
Art. 101 ust. 1 ustawy o Policji.
5
Art. 99 ust. 3 ustawy o Policji.
6
Art. 99 ust. 3a ustawy o Policji.
7
Art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok 2021.
8
§ 1 rozporządzenia RM w sprawie wielokrotności kwoty bazowej.
9
§ 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz
ustalania wysługi lat.
10
§ 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
4

9

Tabela 2.1. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz
odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników
kwoty bazowej11
Lp.
Grupa
Mnożnik kwoty bazowej
zaszeregowania

A

B

C

D

1

16

5,291 -

-

-

2

15

4,691 -

-

-

3

14a

3,514 3,464 3,414 -

4

14

3,464 3,414 3,365 -

5

13a

3,365 3,322 3,275 3,225

6

13

3,322 3,275 3,225 3,182

7

12

3,182 3,138 3,088 3,044

8

11

2,995 2,945 2,903 2,853

9

10

2,818 2,768 2,718 2,673

10

9

2,627 2,580 2,531 2,481

11

8

2,441 2,391 2,341 2,295

12

7

-

-

-

2,253

13

6

-

-

-

2,208

14

5

-

-

-

2,082

15

4

-

-

-

1,992

16

3

-

-

-

1,954

17

2

-

-

-

1,937

18

1

-

-

-

1,360

11

Załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
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Tabela 2.2. Zaszeregowanie stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup
oraz odpowiadające im policyjne stopnie etatowe12
Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

Jednostka organizacyjna Policji13

1

2

3

4

5

1

Komendant Główny
Policji

generalny
inspektor

16

KGP

15

KGP

2

I Zastępca
Komendanta
Głównego Policji,
nadinspektor
Zastępca Komendanta
Głównego Policji

3

Komendant

nadinspektor

14a

CBŚP, BSWP

4

Komendant
wojewódzki
(Komendant
Stołeczny) Policji

nadinspektor

14a

KWP

5

Komendant-rektor

nadinspektor

14

WSPol.

6

Dyrektor biura
(równorzędnej
komórki
organizacyjnej)

inspektor

14

KGP

7

Dowódca Centralnego
Pododdziału
Kontrterrorystycznego
Policji „BOA”

inspektor

14

BOA

12

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów,
dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
13
Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:
1) KGP – Komendę Główną Policji,
2) CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji,
3) KWP – komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji,
4) KPP, KMP, KRP – komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji,
5) KP – komisariat (komisariat specjalistyczny) Policji,
6) IB – instytut badawczy,
7) WSPol. – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie,
8) SP – szkołę policyjną,
9) OSzP – ośrodek szkolenia Policji,
10) OPP – oddział prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji,
11) SPKP – samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji,
12) BSWP – Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,
13) BOA – Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”.

11

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

8

Dyrektor instytutu
badawczego

inspektor

14

IB

9

Zastępca komendanta

inspektor

13a

CBŚP, BSWP

10

I zastępca
komendanta
wojewódzkiego
(Komendanta
Stołecznego) Policji,
zastępca komendanta
wojewódzkiego
(Komendanta
Stołecznego) Policji

inspektor

13a

KWP

11

Komendant

inspektor

13

SP

12

Zastępca komendantaprorektor

inspektor

13

WSPol.

13

Kanclerz

inspektor

13

WSPol.

14

Zastępca dyrektora
biura (równorzędnej
komórki
organizacyjnej)

inspektor

13

KGP

Zastępca Dowódcy
Centralnego
15
Pododdziału
Kontrterrorystycznego
Policji „BOA”

inspektor

13

BOA

16

Zastępca dyrektora
instytutu badawczego

inspektor

13

IB

17

Rzecznik prasowy

inspektor

13

KGP

18

Główny księgowy
budżetu

inspektor

13

KGP

19

Zastępca komendanta

inspektor

12

SP

20

Komendant
powiatowy (miejski,
rejonowy) Policji

inspektor

12

KPP, KMP, KRP

12

Jednostka organizacyjna Policji13

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

21

Naczelnik zarządu

inspektor

12

KGP,CBŚP, BSWP

22

Dyrektor instytutu

inspektor

12

WSPol.

23

Dowódca oddziału

inspektor

12

OPP

24

Profesor

inspektor

12

IB, WSPol.

25

Główny księgowy –
naczelnik wydziału

młodszy
inspektor

12

KGP, KWP, IB, SP

26

Kwestor

młodszy
inspektor

12

WSPol.

27

Profesor uczelni

młodszy
inspektor

11

WSPol.

28

Profesor instytutu

młodszy
inspektor

11

IB

29

Zastępca naczelnika
zarządu

młodszy
inspektor

11

KGP, CBŚP, BSWP

30

Zastępca głównego
księgowego –
naczelnika wydziału

młodszy
inspektor

11

KGP, KWP, IB

31

Radca

młodszy
inspektor

11

KGP, CBŚP, BSWP,
KWP, IB,WSPol.,
SP, BOA

32

Główny specjalista
badawczo-techniczny

młodszy
inspektor

11

IB

33

Naczelnik wydziału
(równorzędnej
komórki
organizacyjnej)

młodszy
inspektor

11

KGP,CBŚP, BSWP,
KWP, IB, WSPol.,
SP, BOA

34

Kierownik rektoratu

młodszy
inspektor

11

WSPol.

35

Kierownik działu

młodszy
inspektor

11

WSPol.

36

I zastępca
komendanta

młodszy
inspektor

11

KPP, KMP, KRP

13

Jednostka organizacyjna Policji13

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

młodszy
inspektor

11

KP

młodszy
inspektor

11

SPKP

Jednostka organizacyjna Policji13

powiatowego
(miejskiego,
rejonowego) Policji,
zastępca komendanta
powiatowego
(miejskiego,
rejonowego) Policji

37

Komendant
komisariatu
(komisariatu
specjalistycznego)
Policji

Dowódca
samodzielnego
38
pododdziału
kontrterrorystycznego
Policji
39

Zastępca dyrektora
instytutu

młodszy
inspektor

11

WSPol.

40

Kierownik zakładu

młodszy
inspektor

11

IB, WSPol., SP

41

Naczelnik wydziału –
radca prawny

młodszy
inspektor

11

KGP, KWP

42

Redaktor naczelny

młodszy
inspektor

11

KGP

43

Kierownik ośrodka

młodszy
inspektor

11

OSzP

44

Zastępca dowódcy
oddziału

młodszy
inspektor

11

OPP

45

Dowódca
samodzielnego
pododdziału

młodszy
inspektor

11

OPP

46

Radca prawny

młodszy
inspektor

11

KGP,CBŚP, BSWP,
KWP, IB, WSPol., SP

47

Adiunkt

młodszy
inspektor

10

IB, WSPol.

14

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

48

Dyżurny

młodszy
inspektor

10

KGP

49

Zastępca naczelnika
wydziału
(równorzędnej
komórki
organizacyjnej)

podinspektor

10

KGP, CBŚP, BSWP,
KWP, IB, WSPol.,
SP, BOA

50

Zastępca kierownika
działu

podinspektor

10

WSPol.

51

Zastępca komendanta
komisariatu
(komisariatu
specjalistycznego)
Policji

podinspektor

10

KP

Zastępca dowódcy
samodzielnego
52
pododdziału
podinspektor
kontrterrorystycznego
Policji

10

SPKP

53

Kierownik studium

podinspektor

10

WSPol., SP

54

Zastępca kierownika
zakładu

podinspektor

10

IB, WSPol., SP

55

Zastępca kierownika
ośrodka

podinspektor

10

OSzP

56

Zastępca redaktora
naczelnego

podinspektor

10

KGP

57

Rzecznik prasowy

podinspektor

10

CBŚP, BSWP, KWP

58

Zastępca dowódcy
samodzielnego
pododdziału

podinspektor

10

OPP

59

Zastępca dyżurnego

podinspektor

9

KGP

60

Naczelnik wydziału

podinspektor

9

KPP, KMP, KRP,KP

61

Kierownik sekcji

podinspektor

9

KGP, CBŚP, BSWP,
KWP, WSPol., SP,

15

Jednostka organizacyjna Policji13

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

Jednostka organizacyjna Policji13
BOA, SPKP

62

Dyżurny

podinspektor

9

CBŚP, KWP

63

Ekspert

podinspektor

9

KGP,CBŚP, BSWP,
KWP,KPP, KMP,
KRP, IB, WSPol.,
SP, BOA, SPKP

64

Starszy specjalista
badawczo-techniczny

podinspektor

9

IB

65

Starszy pilot

podinspektor

9

KGP, KWP

66

Starszy mechanik

podinspektor

9

KGP, KWP

67

Komendant
komisariatu
(komisariatu
specjalistycznego)
Policji

podinspektor

9

KP

68

Starszy wykładowca

podinspektor

9

WSPol., SP, OSzP

69

Radca prawny

podinspektor

9

KPP, KMP, KRP

70

Pomocnik dowódcy
oddziału

podinspektor

9

OPP

71

Lekarz

podinspektor

9

KGP, WSPol., SP, OPP

72

Zastępca komendanta
komisariatu
(komisariatu
specjalistycznego)
Policji

podinspektor

8

KP

73

Zastępca naczelnika
wydziału

podinspektor

8

KPP, KMP, KRP,KP

74

Kapelmistrz

podinspektor

8

KWP

75

Kierownik policyjnej
izby dziecka

podinspektor

8

KWP

76

Lektor

podinspektor

8

WSPol., SP

16

Lp.

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

77

Dowódca kompanii

podinspektor

8

OPP

78

Wykładowca

podinspektor

8

WSPol., SP, OSzP

79

Asystent

nadkomisarz

8

IB, WSPol.

80

Instruktor

nadkomisarz

8

WSPol.

81

Dyżurny

nadkomisarz

8

KPP, KMP, KRP

82

Zastępca dyżurnego

nadkomisarz

8

CBŚP, KWP

83

Zastępca dowódcy
kompanii

nadkomisarz

7

OPP

84

Młodszy wykładowca

nadkomisarz

7

SP, OSzP

Jednostka organizacyjna Policji13

85

Kierownik referatu

nadkomisarz

7

KGP,CBŚP, BSWP,
KWP, KPP, KMP,
KRP, KP, WSPol.,SP

86

Dowódca kompanii

nadkomisarz

7

WSPol., SP, OSzP

87

II kapelmistrz

nadkomisarz

7

KWP

nadkomisarz

6

KGP,CBŚP, BSWP,
KWP, KPP, KMP,
KRP, KP, IB, WSPol.,
SP, OSzP, OPP, BOA, SPKP

Specjalista badawczonadkomisarz
techniczny

6

IB

88

89

Specjalista

90

Pilot

nadkomisarz

6

KGP, KWP

91

Mechanik

nadkomisarz

6

KGP, KWP

92

Dyżurny OPP

komisarz

6

OPP

93

Dowódca plutonu

komisarz

6

OPP

94

Dyżurny

aspirant
sztabowy

6

KP

95

Kierownik rewiru

aspirant

6

KPP, KMP, KRP, KP

17

Nazwa stanowiska

Stopień
etatowy

dzielnicowych

sztabowy

96

Kierownik posterunku
Policji

aspirant
sztabowy

6

KPP, KMP, KRP,KP

97

Zastępca dyżurnego

aspirant
sztabowy

6

KPP, KMP, KRP, KP

Kierownik ogniwa

aspirant
sztabowy

6

KGP, CBŚP, BSWP,
KWP, KPP, KMP,
KRP, KP, WSPol., SP

Detektyw

aspirant
sztabowy

5

KGP, CBŚP, BSWP,
KWP,KPP, KMP,
KRP, KP

Asystent

aspirant
sztabowy

5

KGP,CBŚP, BSWP, KWP,
KPP, KMP, KRP, KP, IB, WSPol.,
SP, OSzP, OPP, BOA, SPKP

Lp.

98

99

100

Grupa
zaszeregowania

Jednostka organizacyjna Policji13

101

Instruktor

aspirant
sztabowy

5

KGP,CBŚP, BSWP, KWP,
KPP, KMP, KRP,
KP, WSPol., SP,
OSzP,OPP, BOA, SPKP

102

Technik
kryminalistyki

aspirant
sztabowy

5

KWP, KPP, KMP,
KRP, KP

103

Starszy dzielnicowy

aspirant
sztabowy

5

104

Dzielnicowy

aspirant
sztabowy

4

KPP, KMP, KRP, KP

105

Kontroler ruchu
drogowego

aspirant
sztabowy

4

KWP,KPP, KMP, KRP,KP

106

Przewodnik psa
służbowego

aspirant
sztabowy

4

KWP, KPP, KMP,
KRP, KP,OPP

107

Dowódca drużyny

starszy
aspirant

4

OPP

sierżant
sztabowy

4

KGP, KWP, KPP,
KMP, KRP, KP

108 Pomocnik dyżurnego

18

KPP, KMP, KRP,KP

Lp.

Nazwa stanowiska

Dyżurny
samodzielnego
109
pododdziału
kontrterrorystycznego
Policji

Stopień
etatowy

Grupa
zaszeregowania

sierżant
sztabowy

3

SPKP

Jednostka organizacyjna Policji13

110

Referent

sierżant
sztabowy

3

KGP, CBŚP, BSWP,
KWP,KPP, KMP,
KRP, KP, IB,
WSPol., SP, OSzP, OPP

111

Pielęgniarka

sierżant
sztabowy

3

KGP, WSPol., SP, OPP

112

Ratownik medyczny

sierżant
sztabowy

3

KGP, WSPol., SP, OPP

Policjant

starszy
sierżant

2

KGP, CBŚP, BSWP, KWP,
KPP, KMP, KRP, KP,
IB, WSPol., SP, OSzP, OPP

1

KGP, CBŚP, BSWP, KWP,
KPP, KMP, KRP, KP, IB,
WSPol., SP, OSzP, OPP

113

114

Kursant

posterunkowy

19

3. Dodatkowe wynagrodzenie
Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje funkcjonariuszom Policji za wykonywanie
zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Szczegółowy wykaz tych zadań
zawiera rozporządzenie MSW w sprawie dodatkowego wynagrodzenia14.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia w rozporządzeniu jest określona jako
procent kwoty bazowej. Kwotą bazową15 jest kwota ustalona dla funkcjonariuszy Policji
w ustawie budżetowej16 (patrz: punkt 2).
Za każdy dzień wykonywania zadań zleconych na piśmie przez przełożonego
właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną policjantowi
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za 17:
1) obsługę transportera opancerzonego, miotacza wody lub gazu, ciężkiego sprzętu
budowlanego, autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
3,5 t, pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych na podwoziu samochodu
ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t – w wysokości 0,25% kwoty bazowej;
2) ręczne mycie sprzętu transportowego określonego w pkt 1 – w wysokości
0,5% kwoty bazowej;
3) obsługę łodzi motorowej – w wysokości 0,3% kwoty bazowej;
4) bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA –
w wysokości 0,2% kwoty bazowej;
5) przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie zgodnie z instrukcją obsługi oraz
zakonserwowanie agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 20 kVA – w wysokości
2% kwoty bazowej.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za przedstawione powyżej zadania zlecone
oblicza się jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego
wynagrodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej
jako procent kwoty bazowej18.
Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także za wykonywanie zadań zleconych na
piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego
14

§ 3 rozporządzenia MSW w sprawie dodatkowego wynagrodzenia.
§ 2 pkt 1 rozporządzenia MSW w sprawie dodatkowego wynagrodzenia.
16
Art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej 2021.
17
§ 3 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie dodatkowego wynagrodzenia.
18
§ 4 pkt 1 rozporządzenia MSW w sprawie dodatkowego wynagrodzenia.
15

20

upoważnioną, określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Policję
z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających
zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa19.
W takim przypadku wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest określona w umowie
wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez Policję albo w umowie
o zarządzaniu tym programem lub projektem, albo w innym dokumencie poświadczonym
przez instytucję zarządzającą tym programem lub projektem20.

4. Dodatki
Rodzaje dodatków do uposażenia przysługujących policjantom zostały określone
w ustawie o Policji oraz w rozporządzeniu MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat. W tym samym
rozporządzeniu została określona ich wysokość oraz tryb przyznawania21.

a) Dodatek za stopień22
Policjantowi przysługuje dodatek za stopień w wysokości uzależnionej od posiadanego
stopnia policyjnego. Jest to dodatek o charakterze stałym.

Tabela 4.1. Stawki dodatku za stopień policyjny23
Lp.

Nazwa stopnia policyjnego

Stawka w złotych

1

Generalny inspektor

1 720

2

Nadinspektor

1 620

3

Inspektor

1 520

4

Młodszy inspektor

1 470

5

Podinspektor

1 420

19

§ 3 ust. 2 rozporządzenia MSW w sprawie dodatkowego wynagrodzenia.
§ 4 pkt 2 rozporządzenia MSW w sprawie dodatkowego wynagrodzenia.
21
Art. 104 ust. 6 ustawy o Policji.
22
Art. 104 ust. 1 ustawy o Policji.
23
Załącznik nr 3 do rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
20

21

6

Nadkomisarz

1380

7

Komisarz

1370

8

Podkomisarz

1360

9

Aspirant sztabowy

1330

10 Starszy aspirant

1305

11 Aspirant

1280

12 Młodszy aspirant

1255

13 Sierżant sztabowy

1230

14 Starszy sierżant

1205

15 Sierżant

1180

16 Starszy posterunkowy

1090

17 Posterunkowy

1050

Policjant w służbie kandydackiej

otrzymuje dodatek za stopień policyjny

24

w wysokości 40% stawki tego dodatku .

b) Dodatek funkcyjny25
Dodatek funkcyjny przysługuje policjantowi na czas pełnienia służby lub obowiązków
na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym. Dodatek przyznaje się w stawce kwotowej,
w wysokości wynikającej z zaszeregowania do jednej z trzech kategorii w zależności od
zajmowanego stanowiska służbowego. Jego wysokość nie może przekroczyć miesięcznie:
1) w I kategorii – 80%,
2) w II kategorii – 70%,
3) w III kategorii – 60%
podstawy wymiaru, która stanowi sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz
dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego
zajmowanemu stanowisku służbowemu.
24

§ 7 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
25
Art. 104 ust. 2 ustawy o Policji.
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Dodatek ten ma charakter stały i ustalany jest w stawce miesięcznej.
Tabela 4.2. Stanowiska służbowe policjantów uprawniające do dodatku funkcyjnego26

Lp.

Nazwa stanowiska

Kategoria
dodatku
funkcyjnego

1

Komendant Główny Policji

I

2

Zastępca Komendanta Głównego Policji

I

3

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

I

4

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji

I

5

Komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji

I

6

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

I

7

Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

I

8

I zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego)
Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Komendanta
Stołecznego) Policji

I

9

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji

I

I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego)
10 Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego,
rejonowego) Policji

I

11 Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji

I

12

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego)
Policji

I

13

Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant
szkoły policyjnej

I

26

Załącznik nr 4 do rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
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Lp.

14

Nazwa stanowiska

Zastępca komendanta-prorektor Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie, kanclerz, zastępca komendanta szkoły policyjnej

Kategoria
dodatku
funkcyjnego
I

15 Dyrektor instytutu badawczego

I

16 Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

I

17

I Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji, BOA

I

18 Zastępca dyrektora instytutu badawczego

I

19 Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)

I

20

Zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji, BOA

I

21 Główny księgowy budżetu

I

22 Główny księgowy – naczelnik wydziału, kwestor

II

23 Zastępca głównego księgowego – naczelnika wydziału

II

24 Naczelnik zarządu

II

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej),
25 naczelnik wydziału – radca prawny, kierownik rektoratu,
kierownik działu

II

26 Kierownik rektoratu

II

27 Zastępca naczelnika zarządu

II

28

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki
organizacyjnej), zastępca kierownika działu

29 Redaktor naczelny

II
II

24

Lp.

Nazwa stanowiska

Kategoria
dodatku
funkcyjnego

30 Zastępca redaktora naczelnego

II

31 Kierownik sekcji

II

32 Kierownik policyjnej izby dziecka

II

33 Kierownik referatu

II

34 Kapelmistrz

II

35 II kapelmistrz

II

36 Kierownik ogniwa

II

37 Kierownik rewiru dzielnicowych

II

38 Kierownik posterunku Policji

II

39 Dowódca oddziału

II

40 Zastępca dowódcy oddziału

II

41

Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego
Policji

II

42

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontr
terrorystycznego Policji

II

43 Dowódca samodzielnego pododdziału

II

44 Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

II

45 Dowódca kompanii

II

46 Zastępca dowódcy kompanii

II

47 Dyrektor instytutu

II
25

Lp.

Nazwa stanowiska

Kategoria
dodatku
funkcyjnego

48 Zastępca dyrektora instytutu

II

49 Kierownik zakładu

II

50 Zastępca kierownika zakładu

II

51 Kierownik ośrodka

II

52 Zastępca kierownika ośrodka

II

53 Kierownik studium

II

54 Profesor

III

55 Profesor uczelni

III

56 Profesor instytutu

III

57 Rzecznik prasowy

III

58 Radca

III

59 Radca prawny

III

Dodatek ten może być podwyższony lub obniżony na warunkach określonych
w rozporządzeniu MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat 27.

c) Dodatek służbowy28
Dodatek służbowy przyznaje się policjantowi na czas nieokreślony w stawkach
kwotowych. Wysokość tego dodatku nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru
27

§ 8 ust. 5 – 8 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
28
Art. 104 ust. 3 ustawy o Policji.
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stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za
stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego
zajmowanemu stanowisku służbowemu

29

. Dodatek ten ma charakter stały i jest ustalany

w stawce miesięcznej.
Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w związku
z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych
na innym stanowisku, a także za wzorową służbę.30 W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dodatek służbowy podlega obniżeniu31, a także cofnięciu, w przypadkach
określonych w rozporządzeniu 32.
Dodatek ten nie przysługuje w służbie kandydackiej33.

d) Dodatek stołeczny34
Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej
Policji bądź w innej jednostce organizacyjnej Policji, której terytorialny zasięg działania jest
objęty terytorialnym zasięgiem działania Komendanta Stołecznego Policji, przysługuje
dodatek stołeczny w wysokości 31,50% kwoty bazowej.35 Dodatek ten nie przysługuje
w służbie kandydackiej.36 Dodatek ten ma charakter stały i jest ustalany w stawce
miesięcznej.

29

§ 9 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
30
§ 9 ust. 4 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
31
§ 9 ust. 5 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
32
§ 9 ust. 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
33
§ 9 ust. 9 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
34
Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 10 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
35
§ 10 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
36
§ 10 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
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e) Dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem37
Policjantowi, któremu powierzono sprawowanie opieki nad służbowym koniem lub
psem przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 10% kwoty bazowej

38

. W przypadku

sprawowania opieki nad kilkoma zwierzętami dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią
wielokrotność stawki za opiekę nad jednym zwierzęciem. W przypadku wyznaczenia kilku
policjantów do opieki nad koniem lub psem dodatek dzieli się w równych częściach.39
Dodatek ten ma charakter stały i jest ustalany w stawce miesięcznej.

f) Dodatek instruktorski40
Policjantowi pełniącemu służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym
Policji BOA lub w samodzielnym poddziale kontrterrorystycznym Policji albo komórce
minersko-pirotechnicznej w jednostce organizacyjnej Policji, który posiada uprawnienia
instruktora w dziedzinie spadochroniarstwa, wykonywania prac podwodnych, ratownictwa,
technik wysokościowych lub minerstwa-pirotechniki, przysługuje dodatek instruktorski
w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia. W razie
posiadania kwalifikacji instruktorskich w kilku dziedzinach dodatek instruktorski ustala się
jako sumę stawek procentowych tego dodatku należnych za każdy rodzaj posiadanych
uprawnień instruktorskich, nie więcej jednak niż w wysokości 30% kwoty bazowej41.
Dodatek ten ma charakter stały i jest ustalany w stawce miesięcznej.

37

Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 11 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
38
§ 11 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
39
§ 11 ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
40
Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 12 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
41
§ 12 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
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Tabela 4.3. Stawki dodatku instruktorskiego42
Lp. Rodzaj uprawnienia instruktorskiego Stawka procentowa dodatku
ustalona od kwoty bazowej
1

instruktor spadochronowy

15%

2

nurek instruktor

13%

3

instruktor minerstwa-pirotechniki,

10%

instruktor ratownictwa klasycznego
speleo i ratownictwa z powietrza,
instruktor technik wysokościowych

g) Dodatek lotniczy43
Policjantowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Lotnictwa Policji, który
posiada uprawnienia pilota lub mechanika lotniczego obsługi, przysługuje dodatek lotniczy
w wysokości ustalonej procentowo od kwoty bazowej:
1) piloci posiadający nalot do 500 godzin na śmigłowcach – 50%;
2) piloci posiadający uprawnienia do wykonywania zadań na policyjnych statkach
powietrznych i nalot w wysokości powyżej 500 godzin na śmigłowcach, z czego co
najmniej 300 godzin w charakterze dowódcy statku powietrznego – 100%;
3) mechanik lotniczy obsługi posiadający uprawnienia do obsługi technicznej statków
powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Policji – 30%.
Dodatek lotniczy zwiększa się o 10% kwoty bazowej:


policjantowi

posiadającemu

uprawnienia

pilota,

wykonującemu

loty

instruktorskie z personelem latającym;


policjantowi wykonującemu loty na więcej niż jednym typie statku
powietrznego, w charakterze pilota dowódcy załogi;



policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, posiadającemu uprawnienia
i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych systemów
obserwacji lotniczej;

42

Załącznik nr 5 do rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
43
Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 13 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
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policjantowi

mechanikowi

lotniczemu

obsługi,

wykonującemu

loty

w charakterze mechanika pokładowego;


policjantowi mechanikowi lotniczemu obsługi, wykonującemu czynności
obsługowe w Lotnictwie Policji na więcej niż jednym typie statku
powietrznego.

Policjantowi

mechanikowi

lotniczemu

obsługi,

posiadającemu

uprawnienia

i wykonującemu loty w charakterze operatora pokładowych urządzeń dźwigowych, dodatek
lotniczy zwiększa się o 5% kwoty bazowej 44.
Policjantowi wchodzącemu w skład personelu latającego, posiadającemu co najmniej
5-letni staż służby pełnionej w składzie personelu latającego Lotnictwa Policji, który
w danym roku kalendarzowym wykonywał bezawaryjnie zadania lotnicze na statkach
powietrznych Policji w wymiarze co najmniej 40 godzin nalotu, przyznaje się jednorazowo
dodatek lotniczy w wysokości 200% miesięcznego dodatku lotniczego45.
Policjant wchodzący w skład personelu latającego, zawieszony w lotach ze względów
zdrowotnych, zachowuje prawo do dodatku lotniczego przez okres 6 miesięcy od
zawieszenia. Właściwy przełożony w sprawach osobowych może przedłużyć okres
pobierania dodatku lotniczego na okres kolejnych 6 miesięcy.
Dodatek ten ma charakter stały i jest ustalany w stawce miesięcznej.

h) Dodatek kontrolerski46
Policjantowi pełniącemu służbę w komórce (na stanowisku) kontroli, kontroli
finansowej, kontroli ochrony informacji niejawnych lub inspekcji i wykonującemu czynności
objęte postępowaniem kontrolnym w rozumieniu odrębnych przepisów przysługuje dodatek
kontrolerski w wysokości do 30% kwoty bazowej. Wysokość przyznawanego dodatku
kontrolerskiego uzależnia się w szczególności od oceny wywiązywania się przez policjanta
z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem
ich charakteru i zakresu, rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji

44

§ 13 ust. 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
45
§ 13 ust. 8 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
46
Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 14 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
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zawodowych oraz liczby dni wykonywania ich poza macierzystą jednostką. Dodatek ten
może być podwyższany lub obniżany na warunkach określonych w rozporządzeniu47.
Dodatek ten ma charakter stały i jest ustalany w stawce miesięcznej.

i) Dodatek specjalny48
Policjantowi pełniącemu służbę w:
1) Biurze

Spraw

Wewnętrznych

Policji,

realizującemu

zadania

w

zakresie

rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez
policjantów

i

pracowników

Policji

oraz

przestępstw

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, a także wykrywania i ścigania
sprawców tych przestępstw oraz realizującemu zadania w zakresie zleconym przez
Inspektora Nadzoru Wewnętrznego wobec funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej
Straży Pożarnej,
2) Centralnym Biurze Śledczym Policji, wykonującemu lub nadzorującemu czynności
związane

z

rozpoznawaniem,

zapobieganiem

i

zwalczaniem

przestępczości

zorganizowanej
przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 30% kwoty bazowej 49.
Dodatek ten może być podwyższany lub obniżany na warunkach określonych
w rozporządzeniu. W razie zbiegu prawa do dodatku specjalnego i instruktorskiego
policjantowi wypłaca się jeden, wyższy dodatek50. Dodatek ten ma charakter stały i jest
ustalany w stawce miesięcznej.

47

§ 14 ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
48
Art. 104 ust. 4 o Policji oraz § 15 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów,
dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
49
§ 15 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
50
§ 15 ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia
oraz ustalania wysługi lat.
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j) Dodatek terenowy51
Policjantowi biorącemu udział w akcjach:
1) przywracania naruszonego porządku publicznego (bezpośredni udział, zabezpieczenie
rejonu przed i po akcji, pozostawanie w odwodzie),
2) bezpośredniego zwalczania klęsk żywiołowych,
3) ochrony rejsów lotniczych na pokładzie komunikacyjnych statków powietrznych
przysługuje za każdy dzień wykonywania tych czynności dodatek terenowy w wysokości
1% kwoty bazowej.
W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach
wymienionych powyżej poza rejonem działania macierzystej jednostki (szkoły) dodatek
terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.

k) Dodatek kontrterrorystyczny52
Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale
Kontrterrorystycznym Policji "BOA" lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym
Policji przysługuje dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 złotych. Policjantowi
pełniącemu

służbę

kontrterrorystycznym

na

stanowisku

Policji,

który

etatowym
uczestniczy

w

samodzielnym

bezpośrednio

w

pododdziale
działaniach

kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek organizacyjnych Policji
w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił
i środków oraz specjalistycznej taktyki działania, dodatek ten można podwyższyć do kwoty
1000 złotych 53.
Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale
Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach
kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek organizacyjnych Policji
w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił

51

Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
52
Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 15a rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
53
§ 15a ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
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i środków oraz specjalistycznej taktyki działania, dodatek kontrterrorystyczny podwyższa się
do kwoty nie niższej niż 1000 złotych i nie wyższej niż 1500 złotych 54.
Dodatek ten może być podwyższany lub obniżany na warunkach określonych
w rozporządzeniu 55. Dodatek ten ma charakter stały i jest ustalany w stawce miesięcznej.

l) Dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji56
Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w oddziale prewencji Policji
lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji przysługuje dodatek w wysokości 500
złotych. Nie przysługuje on policjantom w służbie kandydackiej.57 Dodatek ten ma charakter
stały i jest ustalany w stawce miesięcznej.

5. Nagrody
a) Nagroda roczna58
Policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda
roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda
przysługuje. Warunki jej przyznawania, obniżania w granicach od 20% do 50% bądź
pozbawienia prawa do niej określa ustawa o Policji59.

b) Nagroda jubileuszowa60
Policjantowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:


po 20 latach służby – 75%,



po 25 latach służby – 100%,

54

§ 15a ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
55
§ 15a ust. 4 w zw. z § 14 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów,
dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
56
Art. 104 ust. 4 ustawy o Policji oraz § 15b rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
57
§ 15b ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do
uposażenia oraz ustalania wysługi lat.
58
Art. 110 ust. 1 ustawy o Policji.
59
Art. 110 ust. 3-15 ustawy o Policji.
60
Art. 111 ust. 1 ustawy o Policji.
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po 30 latach służby – 150%,



po 35 latach służby – 200%,



po 40 latach służby – 300%

miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym.
Szczegółowe warunki otrzymywania nagrody jubileuszowej i okresy wliczane do
okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez policjantów
oraz tryb jej obliczania określa rozporządzenie61.

c) Nagrody motywacyjne62
Policjantowi za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, wykazywane w służbie
męstwo i inicjatywę oraz pełnienie służby w trudnych warunkach mogą być przyznawane
nagrody motywacyjne – w formie pieniężnej lub rzeczowej. Środki na ich przyznawanie
pochodzą z funduszu nagród i zapomóg63, tworzonego w:
1) Komendzie Głównej Policji, dla:


policjantów tej jednostki organizacyjnej Policji,



Centralnego Biura Śledczego Policji,



Biura Spraw Wewnętrznych Policji,



Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;

2) komendzie wojewódzkiej Policji i Komendzie Stołecznej Policji;
3) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych;
4) instytucie badawczym.
Wysokość

funduszu wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy

środków na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym64.
Wysokość funduszu pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, komendanta
wojewódzkiego Policji i Komendanta Stołecznego Policji zwiększa się65:
1) w Komendzie Głównej Policji – o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej
1,2% przeciętnego uposażenia policjantów i ogólnej liczby etatów Policji
w jednostkach organizacyjnych Policji;

61

Rozporządzenie MSWiA w sprawie nagrody jubileuszowej.
Art. 110a ust. 1 ustawy o Policji. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania policjantom nagród
motywacyjnych określa rozporządzenie MSWiA w sprawie nagród i zapomóg.
63
§ 8 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów.
64
§ 8 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów.
65
§ 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów.
62
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2) w komendzie wojewódzkiej Policji i Komendzie Stołecznej Policji – o kwotę
wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5% przeciętnego uposażenia policjantów
i ogólnej liczby etatów Policji przeznaczonych na utworzenie stanowisk policyjnych
w jednostkach organizacyjnych Policji 66.

d) Nagrody za osiągnięcia w służbie finansowane przez gminy lub powiaty67
Mogą być one przyznawane dla policjantów z właściwych miejscowo komend
powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby
prewencyjnej. Nagrody te finansowane są ze środków przekazanych przez radę powiatu lub
radę gminy68 na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem
wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim)
policji lub z Funduszu Wsparcia Policji69.

e) Nagrody za wykonywanie zadań służbowych
przebywających na zwolnieniach lekarskich70
Policjantowi,

który

wykonuje

zadania

w

służbowe

zastępstwie
w

policjantów

zastępstwie

policjanta

przebywającego na zwolnieniu lekarskim może z tego tytułu zostać przyznana nagroda.
Nagroda ta jest wypłacana ze środków uzyskanych ze zmniejszenia uposażeń policjantów w
okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Środki te są w całości kierowane do funduszu
nagród i zapomóg dla policjantów z przeznaczeniem na finansowanie nagród.

66

Zgodnie z § 9 pkt 2 rozporządzenia MSW w sprawie nagród i zapomóg zostały one wymienione w § 6 ust. 1
pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b rozporządzenia:
-w komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, oddziale prewencji Policji, samodzielnym
pododdziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, komisariacie
specjalistycznym Policji oraz ośrodku szkolenia Policji, w komendzie powiatowej, miejskiej, rejonowej Policji
oraz komisariacie Policji.
67
Art. 108 ust. 1a ustawy o Policji.
68
Art 13 ust. 4a pkt 2 ustawy o Policji.
69
Art. 13 ust. 4f pkt 3 ustawy o Policji.
70
Art. 121g ust. 1 ustawy o Policji.

35

6. Inne świadczenia
a) Zapomogi71
Policjantowi mogą być przyznawane zapomogi, w formie pieniężnej lub rzeczowej,
w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej, choroby, śmierci członka
rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego
rodziny. Środki na ich przyznawanie pochodzą z funduszu nagród i zapomóg72.

b) Świadczenie motywacyjne73
Policjantowi przyznaje się świadczenie motywacyjne po osiągnięciu:
1) 25 lat służby74, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy – w wysokości 1500 zł
miesięcznie, albo
2) 28 lat i 6 miesiącach służby – w wysokości 2500 zł miesięcznie.
Świadczenie motywacyjne przyznawane jest w drodze decyzji wydawanej przez
przełożonego policjanta.

c) Zasiłek na zagospodarowanie75
Policjantowi, w związku z mianowaniem na stałe, przysługuje zasiłek na
zagospodarowanie w wysokości 1-miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania. Zasiłek ten nie przysługuje policjantowi
pełniącemu służbę w Policji po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej lub innej służby,
w czasie której otrzymał taki zasiłek.

71

Art. 108 ust. 1 pkt 2 i art. 110a ust. 2 ustawy o Policji i rozporządzenie MSW w sprawie nagród i zapomóg dla
policjantów.
72
Art. 110a ust. 3 ustawy o Policji.
73
Art. 108 ust. 1 pkt. 5a i art. 120a ustawy o Policji.
74
Do stażu służby, o którym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy o Policji zalicza się okresy:
1) służby w Policji;
2) służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie CelnoSkarbowej i Służbie Więziennej.
75
Art. 109 ustawy o Policji.
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d) Rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną
w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji76
W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji77
policjantowi przysługuje w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym
wymiarze albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w
terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego policjant nie wystąpi z wnioskiem
o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze. Taką rekompensatę pieniężną
przyznaje się w wysokości 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym należnego policjantowi na stanowisku zajmowanym
w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę służby przekraczającą normę.
Rekompensaty finansowane są ze środków przekazanych przez radę powiatu lub radę
gminy78 w ramach porozumienia zawieranego przez organ stanowiący powiatu lub gminy
z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji przez lub z Funduszu Wsparcia
Policji79.

e) Należności za przeniesienia80
Policjantowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości,
zwanej nowym miejscem pełnienia służby przysługują z tytułu przeniesienia:
1) diety81 dla niego i członków rodziny za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu
w nowym miejscu zamieszkania. Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach
o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy82;
2) ryczałt83 na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania
wymienionych powyżej osób;

76

Art. 33 ust. 3 i art. 108 ust. 1 pkt 4a ustawy o Policji.
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Policji zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób
pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w okresach rozliczeniowych od dnia 1
stycznia do dnia 30 czerwca danego roku oraz od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.
78
Art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji.
79
Art. 13 ust. 4f pkt 2 ustawy o Policji.
80
Art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 113 ustawy o Policji.
81
§ 23 ust. 1 pkt 1 i § 24 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
82
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
83
§ 23 ust. 1 pkt 2 i § 24 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
77
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3) zasiłek osiedleniowy84, który wynosi 300% uposażenia85 jeżeli policjant
przesiedlił się z członkami rodziny lub 100% uposażenia, jeżeli policjant przesiedlił się bez
członków rodziny lub nie posiada członków rodziny. W przypadku późniejszego
przesiedlenia się członków rodziny policjantowi przysługuje wyrównanie do pełnej
wysokości zasiłku;
4) ryczałt z tytułu przeniesienia86;
Policjantowi, który w związku z przeniesieniem z urzędu przesiedlił się do
tymczasowej kwatery przydzielonej w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości
pobliskiej, przysługuje ryczałt z tytułu przeniesienia, w wysokości 50% uposażenia. Ryczałt
ten nie przysługuje policjantowi, który otrzymał uprzednio zasiłek osiedleniowy z tytułu
przeniesienia. Policjantowi, który po otrzymaniu ryczałtu z tytułu przeniesienia przesiedlił się
na pobyt stały do nowego miejsca pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, stawkę
procentową należnego zasiłku osiedleniowego pomniejsza się o stawkę procentową
wypłaconego ryczałtu;
5) zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego87;
Zwrot kosztów obejmuje koszty opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych
oraz transportu. Poniesione koszty podlegają zwrotowi w wysokości stwierdzonej
rachunkami;
6) zwrot kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby lub ryczałt na
pokrycie kosztów dojazdu;
Policjantowi przeniesionemu z urzędu, który nie przesiedlił się do nowego miejsca
pełnienia służby lub do miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do
nowego miejsca pełnienia służby, w wysokości udokumentowanej miesięcznym biletem
imiennym na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego 88 lub
płatny miesięcznie z dołu ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca
pełnienia służby w wysokości 1/22 ceny miesięcznego biletu na przejazd w klasie II pociągu
osobowego przewidzianej dla odległości drogowej między granicami administracyjnymi
miejscowości zamieszkania i nowego miejsca pełnienia służby – za każdy dzień
wykonywania czynności służbowych w nowym miejscu pełnienia służby89.
84

§ 23 ust. 1 pkt 3 i § 25 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
Przez uposażenie należy rozumieć miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym,
przysługujące policjantowi w dniu jego przesiedlenia się.
86
§ 23 ust. 1 pkt 4 i § 26 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
87
§ 23 ust. 1 pkt 5 i § 28 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
88
§ 23 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
89
§ 23 ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
85
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7) ryczałt na pokrycie kosztów jednokrotnego przejazdu w celu odwiedzenia
rodziny;
Policjantowi, który w związku z przeniesieniem z urzędu przesiedlił się bez rodziny
lub w jakiejkolwiek innej formie korzysta z zakwaterowania poza dotychczasowym miejscem
wspólnego zamieszkania, przysługuje płatny co miesiąc z dołu ryczałt na pokrycie kosztów
jednokrotnego przejazdu w celu odwiedzenia rodziny i z powrotem, w wysokości ceny
biletów za przejazd w klasie II pociągu pospiesznego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku
brak jest połączeń kolejowych – w wysokości ceny biletów za przejazd środkiem publicznego
transportu autobusowego90.
Należności za przeniesienia nie przysługują w razie przeniesienia z urzędu policjanta
do poprzedniego miejsca pełnienia służby, w którym on sam lub członek jego rodziny nadal
posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny, bądź do miejscowości, w której są oni
zameldowani na pobyt stały91.
Należności za przeniesienia nie przysługują policjantowi w służbie kandydackiej92.

f) Należności za krajowe podróże służbowe93
Z tytułu krajowej podróży służbowej policjantowi przysługują94:
1) diety95 na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia;
2) zwrot kosztów:


przejazdu na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości
stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem - przełożony policjanta
określa środek transportu oraz sposób sfinansowania kosztów przejazdu, zwrot
kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu wraz
z opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem posiadanej przez policjanta ulgi
na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga
przysługuje96. Na wniosek policjanta przełożony może wyrazić zgodę na

90

§ 23 ust. 6 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
§ 29 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
92
§ 32 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
93
Art. 108 ust. 1 pkt 5 i 113 ust. 1 ustawy o Policji.
94
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
95
Wysokość diety ustala się w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art.
775 § 2 Kodeksu pracy – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w
sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).
96
§ 5 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
91
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przejazdy w krajowej podróży służbowej pojazdem, który nie pozostaje
w dyspozycji Policji. W takim przypadku policjantowi przysługuje zwrot
kosztów przejazdu, ustalony z uwzględnieniem stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu97,


noclegów lub ryczałt za nocleg - Jeżeli policjant nie ma zapewnionego
bezpłatnego zakwaterowania, przysługuje mu zwrot kosztów noclegu
w kwaterze prywatnej bądź w hotelu, w wysokości stwierdzonej rachunkiem
za pobyt. W przypadku nieprzedłożenia rachunku, policjantowi przysługuje
ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety98;

3) ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej - policjantowi przysługuje
ryczałt na pokrycie poniesionych kosztów dojazdów środkami komunikacji
miejscowej w wysokości 20% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w krajowej
podróży służbowej99 – nie dotyczy to przypadku, gdy policjant odbywa podróż
służbową pojazdem służbowym lub prywatnym100.
4) zwrot innych niezbędnych udokumentowanych wydatków.
Policjantowi, którego stałym miejscem pełnienia służby jest obszar gminy,
w przypadku odbywania krajowej podróży służbowej w jej granicach administracyjnych
przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby
do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem.
Powyższe świadczenia

przysługują

również

policjantowi

delegowanemu

do

czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz skierowanemu na obowiązkowe
badania lekarskie lub psychologiczne, jeżeli nie można ich przeprowadzić w stałym miejscu
pełnienia służby.101

97

§ 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
§ 8 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia
99
§ 7 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
100
§ 7 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
101
§ 9 pkt 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
98
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g) Należności za zagraniczne podróże służbowe102
W przypadku zagranicznej podróży służbowej policjantowi przysługują103:
1) diety104 na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki (w sprawie
wysokości i sposobu ustalania diet patrz litera f pkt 1);
2) zwrot kosztów:


noclegów, przejazdów i dojazdów - za nocleg policjantowi przysługuje zwrot
poniesionych kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym,
w granicach ustalonego na ten cel limitu. W przypadku niekorzystania z noclegu
w hotelu przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 25% określonego
uprzednio limitu105. Ryczałt na pokrycie poniesionych kosztów dojazdu z dworca
i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego
w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której
policjant korzystał z noclegu przysługuje w wysokości jednej diety106.
Policjantowi korzystającemu za granicą z dojazdów środkami komunikacji
miejscowej przysługuje ryczałt na pokrycie ich kosztów w wysokości 10% diety
za każdą rozpoczętą dobę pobytu w zagranicznej podróży służbowej,



leczenia oraz innych niezbędnych wydatków określonych przez przełożonego,
który wydał polecenie jej odbycia - w razie choroby policjantowi przysługuje
zwrot kosztów leczenia za granicą, w tym leków107. W razie zgonu policjanta za
granicą, koszty transportu jego zwłok do kraju pokrywa jednostka organizacyjna
Policji właściwa do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej108.

Sumę należności pieniężnych przysługujących policjantowi z tytułu zagranicznej podróży
służbowej zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych otrzymanych od strony zagranicznej
na cele związane z finansowaniem kosztów tej podróży.109

102

Art. 113 ustawy o Policji.
§ 13 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
104
§ 14 i 14a rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia. Wysokość
diet ustala się w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 775 § 2
Kodeksu pracy – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
105
§ 15 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
106
§ 18 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
107
§ 21 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
108
§ 21 ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
109
§ 19 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
103
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Jeżeli zagraniczna podróż służbowa trwa ponad 30 dni lub gdy państwem docelowym jest
państwo pozaeuropejskie, przełożony może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu
samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego
w cenie biletu110.

h) Należności związane z oddelegowaniem do instytucji zagranicznej111
Policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagraniczne przysługują112:
1) należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej - oddelegowany policjant
otrzymuje należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w wysokości i trybie
określonym w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże
służbowe i przeniesienia (patrz: punkt 6.g)113 ;
2) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa
domowego - koszty przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa
domowego podlegają zwrotowi do wysokości kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg,
ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników
Lotniczych (IATA) obowiązujących w dniu przewozu114;
3) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania
Oddelegowanemu

policjantowi

przysługuje

ryczałt

na

pokrycie

kosztów

utrzymania stanowiący równowartość115:


w pierwszym miesiącu pełnienia służby poza granicami państwa – 100%,



w następnych miesiącach pełnienia służby poza granicami państwa – 60%

diet na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie
kosztów noclegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie należności za podróże
służbowe i przeniesienia (patrz: punkt 6.g). Kwotę należnego ryczałtu pomniejsza się o kwotę
otrzymanego przez oddelegowanego od instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej
świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania.

110

§ 20 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
Art. 36m, art. 36n i art. 36p ustawy o Policji oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie należności
przysługujących policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej.
112
Art. 36m ustawy o Policji.
113
Art. 36n ustawy o Policji.
114
§ 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do
instytucji zagranicznej.
115
§ 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do
instytucji zagranicznej.
111
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4) zwrot kosztów leczenia.
Koszty w zakresie świadczeń w postaci116:


leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych, porad, badań lekarskich
i diagnostycznych z tym związanych, zwraca się w 100%, do wysokości stanowiącej
równowartość 1000 euro rocznie;



innych, niż świadczenia, o których mowa powyżej, świadczeń leczniczych oraz
zakupu leków zleconych przez lekarza, zwraca się w 50%, do wysokości
stanowiącej równowartość 100 euro miesięcznie.
W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie konieczności natychmiastowej

interwencji lekarskiej w szpitalu, Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na zwrot
poniesionych kosztów leczenia i innych świadczeń zdrowotnych przekraczających kwoty
określone powyżej117.
i) Należności związane z oddelegowaniem do pełnienia służby w kontyngentach
policyjnych118
W ramach współdziałania z policjami innych państw oraz ich organizacjami
międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów
i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, a także w ramach realizacji
zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień
międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych, policjant może zostać
delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym
wydzielonym do udziału w:
1) misji pokojowej;
2) akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;
3) akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej;
4) szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych;
5) przedsięwzięciach reprezentacyjnych.
Policjant w czasie delegowania do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym poza
granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia i inne
należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym –
116

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do
instytucji zagranicznej.
117
§ 5 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do
instytucji zagranicznej.
118
Art. 145a ustawy o Policji oraz rozporządzenie RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez
policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
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z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do
uposażenia i innych należności lub ich wysokość. Mogą mu być również przyznawane
dodatki do uposażenia, świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, podróży i przejazdów
oraz inne należności pieniężne związane z delegowaniem, wypłacane w walucie polskiej lub
obcej119.
Ad. 1) Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału
w misji pokojowej przysługują następujące należności pieniężne120:
 dodatek zagraniczny121, który policjant otrzymuje za każdy rozpoczęty dzień
kalendarzowy pełnienia służby poza granicami państwa,
Dodatek nie przysługuje122:
o za okres zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że w wyniku postępowania
karnego lub dyscyplinarnego będącego przyczyną zawieszenia policjant został
uniewinniony bądź postępowanie to zostało umorzone, z wyjątkiem warunkowego
umorzenia, z powodu przedawnienia lub amnestii;
o jeżeli w związku z udziałem w misji pokojowej policjant otrzymuje:


ryczałt z tytułu delegowania, lub



świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania –
nie stosuje się do policjanta pełniącego służbę w kontyngencie policyjnym
zorganizowanym w formie oddziału lub pododdziału zwartego. Otrzymuje on
dodatek zagraniczny w wysokości 50% stawek podstawowych.

Kategorie i stawki podstawowe dodatku zagranicznego dla poszczególnych funkcji
pełnionych w kontyngencie policyjnym określa tabela, będąca załącznikiem do
rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie123.

119

Art. 145e ustawy o Policji.
§ 3 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych
do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
121
§ 4 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
122
§ 4 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
123
Załącznik do rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
120
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Tabela 6.1. Kategorie i stawki podstawowe dodatku zagranicznego dla policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym
wydzielonym do udziału w misji pokojowej
Kategoria
Stawka dzienna dodatku
Lp.
Funkcja
dodatku
w złotych
1

Dowódca kontyngentu

I

160,00 – 240,00

2

Zastępca dowódcy kontyngentu

II

135,00 – 200,00

3

Oficer do kontaktów z kwaterą
główną misji pokojowej

III

125,00 – 185,00

IV

115,00 – 170,00

V

105,00 –155,00

4

Szef logistyki kontyngentu

5

Oficer sztabowy kontyngentu

6

Oficer szkoleniowy

7

Dowódca plutonu

8

Lekarz

9

Dowódca drużyny

10

Pomocnik szefa logistyki

11

Szef kompanii

12

Specjalista zespołu logistyki

VI

95,00 – 145,00

13

Policjant – kierowca

VII

90,00 – 135,00

14

Policjant

15

Pielęgniarz

VIII

85,00 – 125,00

Dodatek zagraniczny przyznany policjantowi można okresowo podwyższać ze
względu na szczególne zagrożenia lub uciążliwość służby do wysokości 25 % stawki
podstawowej dodatku124 .
 ryczałt z tytułu delegowania – policjant otrzymuje ryczałt z tytułu delegowania125
w wysokości kwoty bazowej ustalonej dla policjantów w ustawie budżetowej (patrz:
punkt 2)126.
124

§ 4 ust. 5 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
125
§ 5 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych
do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
126
W roku budżetowym 2021 wysokość kwoty bazowej wynosi 1 614,69 zł.
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 należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej - policjant delegowany do
pełnienia służby w kontyngencie w misji pokojowej otrzymuje należności z tytułu
zagranicznej podróży służbowej127 w wysokości i na warunkach określonych
w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe
i przeniesienia (patrz: punkt 6. g), z następującymi zastrzeżeniami:


w przypadku gdy podróż służbowa na terytorium obcego państwa poza
miejscowością stanowiącą siedzibę kontyngentu policyjnego lub stałe miejsce
pełnienia służby odbywa się wyłącznie na terytorium państwa, do którego
skierowano kontyngent policyjny, i trwa do 12 godzin – dieta na pokrycie kosztów
wyżywienia oraz na inne drobne wydatki nie przysługuje. Jeżeli podróż ta trwa
ponad 12 godzin – dieta przysługuje w wysokości 70% diety określonej w
przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i
przeniesienia128;



dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki w przypadku
podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza miejscowością stanowiącą
siedzibę kontyngentu policyjnego lub stałe miejsce pełnienia służby oraz w
przypadku przejazdu z rejonu działania kontyngentu policyjnego do kraju i z
powrotem w uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych – nie
przysługuje, jeżeli w związku z udziałem w misji pokojowej policjant otrzymuje
ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania lub świadczenie pieniężne od strony
zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania129.
Zwrot kosztów podróży odbywanej samolotem w związku z rozpoczęciem lub

zakończeniem pełnienia służby poza granicami państwa może obejmować koszty
przewozu bagażu osobistego policjanta o wadze do 50 kg, liczonego łącznie z wagą
bagażu opłaconego w cenie biletu130.

127

§ 6 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
128
Do obliczania wysokości diety określonej w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za
podróże służbowe i przeniesienia stosuje się rozporządzenie wydane na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
129
§ 6 ust. 4 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
130
§ 6 ust. 5 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
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 ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania131 policjant otrzymuje w przypadku, gdy
w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa nie zapewniono mu bezpłatnego
utrzymania bądź świadczenia pieniężnego przeznaczonego na pokrycie kosztów
utrzymania, o ile policjant nie otrzymuje od strony zagranicznej świadczenia
pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania. Jeżeli otrzymuje on to świadczenie w
wysokości niższej niż określona w rozporządzeniu, przysługuje mu ryczałt
pomniejszony o kwotę otrzymanego świadczenia.
Ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania stanowi równowartość:


w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa 100 %,



w następnych miesiącach służby poza granicami państwa 60 %

diet na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów
na pokrycie kosztów noclegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie
przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia132.
 świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w czasie delegowania do
pełnienia służby poza granicami państwa policjant otrzymuje, jeżeli z tego tytułu
przyznano

mu

odszkodowanie

na

podstawie

przepisów

o

świadczeniach

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających
w związku ze służbą133. Świadczenie przysługuje, jeżeli uszczerbek na zdrowiu
policjanta

jest

wymierzonego

następstwem
w

policjanta

zamachu
albo

lub

pozostaje

innego

bezprawnego

w bezpośrednim

działania

związku

z

wykonywaniem zadań kontyngentu policyjnego określonych w akcie o jego
utworzeniu.


Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu otrzymuje również policjant

delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym
wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom
oraz w akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej134.

131

§ 7 ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
132
§ 7 ust. 2 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
133
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub
choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448).
134
§ 9 pkt 1 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
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Świadczenie przysługuje za każdy procent doznanego uszczerbku na

zdrowiu135 w wysokości 20 % przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy policji
obowiązującego na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego wydanie decyzji w
tej sprawie136.

Dodatkowo policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do
udziału w misji pokojowej przysługuje137:


dodatkowe umundurowanie i wyposażenie, w tym uzbrojenie;



bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu w rejonie działania

kontyngentu jeżeli nie otrzymuje on od organizacji międzynarodowej lub państwa
przyjmującego kontyngent policyjny świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów
utrzymania lub świadczenia pieniężnego o podobnym charakterze.
Ad 2) Policjant delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie
policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub
ich skutkom otrzymuje dodatek operacyjny138 za każdy rozpoczęty dzień
kalendarzowy udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom
w wysokości od 5% do 10% kwoty bazowej ustalonej dla policjantów w ustawie
budżetowej. Wysokość stawki dodatku operacyjnego dla policjanta ustala się,
uwzględniając szczególne zagrożenia lub uciążliwość służby.

Ad 2 i ad 3) Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do
udziału w akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej
i poszukiwawczej lub humanitarnej można139:


przydzielić dodatkowe umundurowanie i wyposażenie, w tym uzbrojenie;

135

Zgodnie z§ 7a ust. 5 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez
policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie dotyczy to odpowiednio śmierci
policjanta pozostającej w związku z delegowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa, przy czym
śmierć policjanta jest równoznaczna z doznaniem 100 % uszczerbku na zdrowiu.
136
§ 7a ust. 3 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów
delegowanych do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
137
§ 16 ust.1 rozporządzenia RM w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia
służby poza granicami państwa.
138
§ 8 rozporządzenia RM w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych
do pełnienia służby poza granicami w kontyngencie.
139
§ 17 rozporządzenia RM w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby
poza granicami państwa.
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zapewnić bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu w rejonie
działania kontyngentu, jeżeli wymaga tego charakter wykonywanych zadań oraz
gdy pozwalają na to warunki organizacyjne.

Ad 1), ad 2) i ad 3) Policjantowi, po zakończeniu delegowania w kontyngencie policyjnym
wydzielonym do udziału w misji pokojowej albo akcji zapobiegania atakom
terroryzmu lub ich skutkom, przysługuje płatny urlop z tytułu delegowania w wymiarze
1 dnia roboczego za każde rozpoczęte 10 dni służby poza granicami państwa. Łączny
wymiar urlopu, bez względu na czas trwania delegowania, nie może być krótszy niż 3 dni
robocze i przekraczać 26 dni roboczych140.
Taki sam wymiar urlopu w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny
Policji może udzielić policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym
wydzielonym do udziału w akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej141.
Ad 1) – ad 5) Policjantowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie policyjnym
przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie w leki i artykuły
sanitarne142.
Ad 1), ad 2) i ad 3) Policjant delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa
w kontyngencie policyjnym w ramach misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom
terroryzmu lub ich skutkom lub akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub
humanitarnej po powrocie do kraju podlega bezpłatnym badaniom lekarskim i
psychologicznym143. Jeżeli odniesie on rany, kontuzje, dozna urazu psychicznego lub
schorzenia lub ze względu na jego stan psychofizyczny, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
może być skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny144 wraz z
pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny. Pełne koszty uczestnictwa w turnusie
leczniczo-profilaktycznym policjanta oraz 50% kosztów uczestnictwa pełnoletniego
najbliższego członka rodziny pokrywa się z budżetu państwa z części pozostającej w
dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
140

§ 18 rozporządzenia RM w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby
poza granicami państwa.
141
§ 19 rozporządzenia RM w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby
poza granicami państwa.
142
§ 21 rozporządzenia RM w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby
poza granicami państwa.
143
Art. 145ga ust. 1 ustawy o Policji.
144
Art. 145ga ust. 2 – 7 ustawy o Policji.
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Policjanci, którzy doznali urazów podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
otrzymują środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia opieki zdrowotnej
na podstawie miesięcznego zestawienia oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie145.

j) Bezpłatne wyżywienie146
Bezpłatnie wyżywienie w naturze albo świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie
przysługuje policjantowi147:


pełniącemu służbę w systemie skoszarowanym;



biorącemu udział w szkoleniach lub ćwiczeniach z zakresu systemu obronnego kraju,
działań antyterrorystycznych lub zarządzania kryzysowego, jeżeli trwają one w sposób
ciągły powyżej 8 godzin;



biorącemu udział w akcjach ochrony porządku publicznego, zapobiegania skutkom
klęsk żywiołowych lub usuwania ich skutków oraz w działaniach porządkowych
podczas akcji ratowniczych przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych, trwających
ponad 8 godzin, a w przypadku akcji w miejscu stałego pełnienia służby w warunkach
powodujących konieczność pełnienia służby przez okres powyżej 10 godzin;



który w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia porządku publicznego bierze
bezpośredni udział w działaniach porządkowych lub wchodzi w skład sił
wyznaczonych do tych działań i przebywa na terenie objętym tymi działaniami;



w innych uzasadnionych przypadkach.

Policjant

otrzymuje

świadczenie

pieniężne

w

zamian

za

wyżywienie

w przypadku148:


pełnienia w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca służby na wolnym powietrzu
przez co najmniej 4 godziny dziennie albo



gdy rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczne lub organizacyjne
uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego temu policjantowi
w naturze, albo

145

§ 3 rozporządzenia RM w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów.
Art. 72 oraz art. 108 ust. 1 pkt 7 ustawy o Policji oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie otrzymywania
wyżywienia przez policjantów przedstawia szczegółowo normy wyżywienia oraz ich wartość pieniężną.
147
Art. 72 ust. 2 ustawy o Policji.
148
Art. 72 ust. 6 ustawy o Policji.
146
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braku możliwości zapewnienia policjantowi bezpłatnego wyżywienia w naturze
z powodów zdrowotnych, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim.

Świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie podwyższa się149:


gdy rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczne lub organizacyjne
uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze policjantowi:
1) który jest słuchaczem Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej lub ośrodka
szkolenia na kursie stacjonarnym,
2) w służbie kandydackiej;



w służbie kandydackiej przebywającemu na urlopie lub pełnodobowej przepustce;



w przypadku skierowania policjanta zaliczonego do personelu latającego do
wykonywania lotów poza miejsce stałej dyslokacji na czas powyżej 8 godzin.
Policjant, któremu przysługuje wyżywienie w naturze lub świadczenie pieniężne

w zamian za wyżywienie z kilku tytułów, otrzymuje wyżywienie w naturze albo świadczenie
pieniężne tylko z jednego tytułu według najkorzystniejszej dla niego normy wyżywienia,
z wyłączeniem przypadków, w których policjant uczestniczy w uroczystym posiłku
organizowanym w punkcie żywienia Policji150.

k) Prawo przejazdu policjanta i członków jego rodziny na koszt Policji151
Policjantowi i członkom jego rodziny przysługuje raz w roku prawo przejazdu na
koszt właściwego organu Policji środkami publicznego transportu zbiorowego do jednej
z obranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. Zwrot kosztów przejazdu
środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości cen biletów za
przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień
do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca rezerwowane oraz za
przejazd wagonem sypialnym lub z miejscami do leżenia.
W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje
zryczałtowany równoważnik pieniężny w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd
w drugiej klasie pociągu pospiesznego na odległość 1.000 km, z uwzględnieniem

149

Art. 72 ust. 7 ustawy o Policji.
Art. 72 ust. 8 ustawy o Policji.
151
Art. 73 ust. 1 – 5 ustawy o Policji oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków korzystania przez
policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu.
150
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posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalany według ceny biletów
obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika152.

l) Świadczenia socjalne i bytowe153
Policjantowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku
kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, oraz uprawnionym
członkom

jego

rodziny przysługuje

świadczenie

pieniężne,

zwane

„dopłatą

do

wypoczynku”154. Dopłata do wypoczynku przysługuje policjantowi oraz każdemu
uprawnionemu członkowi jego rodziny w wysokości 26,35% kwoty bazowej dla
policjantów, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie
budżetowej155.

m) Urlopy, dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz urlopy okolicznościowe i zdrowotne
Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 26 dni roboczych156.

I. Dodatkowy urlop dla policjanta weterana poszkodowanego
Policjantowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje
prawo do corocznego płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni
roboczych157.
posiadającemu

Dodatkowy
status

urlop

weterana

wypoczynkowy
poszkodowanego

nie

przysługuje

uprawnionemu

policjantowi
do

urlopu

wypoczynkowego i urlopów dodatkowych, z wyłączeniem urlopu dodatkowego z tytułu
pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w
wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych.

152

§ 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin
z prawa przejazdu.
153
Art. 73 ust. 6 – 7 ustawy o Policji oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
socjalnych i bytowych.
154
§ 1 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych.
155
§ 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych.
156
Art. 82 ust. 1 ustawy o Policji oraz rozporządzenie MSW w sprawie urlopów policjantów.
157
Art. 83a ust. 1 ustawy o Policji.
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II. Płatny urlop dodatkowy
Coroczny płatny urlop dodatkowy przysługuje policjantom, którzy158:
1) mają 15, 20 lub 25 lat służby159
Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli
określony staż służby wynosi160:
 5 dni roboczych – dla mających 15-letni staż służby;
 9 dni roboczych – dla mających 20-letni staż służby;
 13 dni roboczych – dla mających 25-letni staż służby;
2) mają 10 lat służby i osiągnęli wiek 40, 45 lub 55 lat życia
Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli
określony wiek i co najmniej 10-letni staż służby161 wynosi:
 5 dni roboczych – po ukończeniu 40 lat życia;
 9 dni roboczych – po ukończeniu 45 lat życia;
 13 dni roboczych – po ukończeniu 55 lat życia;
3) pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy pełnią służbę
w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia162 wynosi:
- 5 dni roboczych, jeżeli służba jest pełniona przez co najmniej 80 godzin w miesiącu:


w pomieszczeniach pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub celowo
przyciemnionych, w których ze względów technologicznych lub ze względu na
rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie,



w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu,

158

§ 1 rozporządzenia MSW w sprawie płatnych urlopów dodatkowych.
Do stażu służby, od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego płatnego urlopu zgodnie z § 10 ust. 2
rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów zalicza się również:
1) okres służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie CelnoSkarbowej i Służbie Więziennej oraz
2) okresy innej służby, traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji oraz służbą, o której mowa w pkt 1, w
rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży
Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
160
§ 10 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
161
§ 11 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
162
§ 12 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
159
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w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym wymagającym
wydatku energetycznego o wartości co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn
i 1200 kcal dla kobiet,



w warunkach ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniach i w ciągach
komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,



w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu
zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem
i zakresem fal dźwiękowych;

- 9 dni roboczych, jeżeli podczas pełnienia służby stwierdzono przekroczenie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
określonych w odrębnych przepisach:


w warunkach narażenia na promieniowanie optyczne,



w warunkach narażenia na działanie pyłów,



w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych,



w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez
kończyny górne lub drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka,



w warunkach narażenia na hałas lub hałas ultradźwiękowy,



w mikroklimacie zimnym albo gorącym,



w

warunkach

narażenia

na

działanie

pól

i

promieniowań

elektromagnetycznych z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 GHz;
- 13 dni roboczych, jeżeli służba jest pełniona przez co najmniej 80 godzin
w miesiącu:


przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu,



przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu materiałów
wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,



przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz prac
doświadczalnych z materiałami wybuchowymi,



podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie,



pod ziemią;

- 13 dni roboczych, jeżeli w okresie roku pełnienia służby wystąpiła co najmniej
czterokrotna ekspozycja na czynnik po minimum 8 godzin każda albo służba jest
pełniona przez co najmniej 80 godzin w miesiącu:
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w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych bardzo
toksycznych lub toksycznych lub działających szkodliwie na rozrodczość,



w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym, których wykaz określają odrębne przepisy.

III. Płatny urlop okolicznościowy163
Płatny urlop okolicznościowy może być udzielony policjantowi z tytułu164:
1) przeniesienia służbowego – od 3 do 5 dni165;
2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego – w wymiarze
urlopu szkoleniowego określonego w przepisach prawa pracy w sprawie zasad
i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
dorosłych;
 Policjantowi

podnoszącemu

kwalifikacje

zawodowe

i

wykształcenie

poza

jednostkami organizacyjnymi Policji na podstawie skierowania przełożonego
właściwego w sprawach osobowych przysługuje166:


płatny urlop okolicznościowy w wymiarze 1 dnia na przygotowanie do każdego
egzaminu, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie roku akademickiego;



6 dni roboczych na przygotowanie się do złożenia egzaminu maturalnego;



6 dni roboczych na przygotowanie się do złożenia egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe;



21 dni roboczych w ostatnim roku studiów wyższych albo 7 dni roboczych w
ostatnim semestrze studiów podyplomowych - na przygotowanie pracy końcowej
oraz przygotowanie się i przystąpienie do złożenia egzaminu końcowego, jeżeli
program tych studiów to przewiduje.

Urlopy te nie przysługują na egzamin poprawkowy i komisyjny oraz na poprawianie lub
ponowne przygotowanie pracy końcowej.
 Policjantowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie lub poza jednostkami organizacyjnymi

163

Art. 85 ustawy o Policji.
§ 19 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
165
§ 20 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
166
§ 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
164
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Policji

bez

skierowania

można

udzielić

urlopu

okolicznościowego

w wymiarze nie wyższym niż określony powyżej, jeżeli przemawia za tym
interes służby, a w szczególności gdy uzyskiwane kwalifikacje lub
wykształcenie są zbieżne z wymaganiami na zajmowanym lub planowanym do
objęcia stanowisku służbowym167.
 Policjantowi skierowanemu na studia wyższe albo studia podyplomowe do
Wyższej

Szkoły

Policji

w

Szczytnie

przysługuje

płatny

urlop

okolicznościowy w wymiarze168:


1 dnia roboczego na przygotowanie się do złożenia każdego egzaminu
przeprowadzanego po zakończeniu nauki przedmiotu, jednak nie więcej niż
6 dni w okresie roku akademickiego;



21 dni roboczych w ostatnim roku studiów wyższych albo 7 dni roboczych
w ostatnim semestrze studiów podyplomowych - na przygotowanie pracy
końcowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do złożenia egzaminu
końcowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje.

Uprawnienia te nie przysługują na egzamin poprawkowy i komisyjny oraz na
poprawianie lub ponowne przygotowanie pracy końcowej.
 Policjantowi odbywającemu szkolenie zawodowe podstawowe albo
szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych w systemie
samokształcenia

kierowanego

można

udzielić

płatnego

urlopu

okolicznościowego w wymiarze 1 dnia roboczego w celu przygotowania się
do złożenia każdego egzaminu, jednak nie więcej niż 6 dni w okresie
szkolenia. Nie dotyczy to egzaminu poprawkowego, komisyjnego, końcowego
poprawkowego oraz końcowego komisyjnego169.
3) ważnych spraw osobistych i rodzinnych
Urlop okolicznościowy z powodu ważnych spraw osobistych i rodzinnych
przysługuje policjantowi w wymiarze170:


2 dni – w razie zawarcia związku małżeńskiego przez policjanta, urodzenia się
dziecka policjanta, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub
macochy policjanta;

167

§ 21 ust. 3 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
§ 22 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
169
§ 23 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
170
§ 24 ust. 1 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
168
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1 dnia – w razie zawarcia związku małżeńskiego przez dziecko policjanta, zgonu
i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka oraz innej osoby
pozostającej na utrzymaniu policjanta albo pod jego bezpośrednią opieką.
Policjantowi można udzielić urlopu okolicznościowego na załatwienie

ważnych spraw osobistych lub rodzinnych innych niż wymienione powyżej w
wymiarze nieprzekraczającym 5 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego171.

IV. Urlop zdrowotny
Policjantowi w służbie stałej można udzielić płatnego urlopu zdrowotnego172
w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym
jednorazowo 6 miesięcy. Łączny wymiar urlopu w okresie całej służby nie może
przekroczyć 18 miesięcy. Podstawą udzielenia urlopu zdrowotnego jest orzeczenie
komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
V. Dodatkowy urlop wypoczynkowy za wzorowe wykonywanie obowiązków
Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w
służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe, może być udzielony krótkoterminowy
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych173.

n) Zwrot kosztów ochrony prawnej policjantów174
Policjantowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli
wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo popełnione w związku
z wykonywaniem czynności służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem
o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego
lub niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem uniewinniającym175.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierując się dobrem służby, Komendant
Główny Policji może zapewnić policjantowi, przeciwko któremu wszczęto postępowanie
karne o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
ochronę prawną jeszcze przed zakończeniem tego postępowania. Poniesione przez Policję
171

§ 24 ust. 4 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
§ 26 rozporządzenia MSW w sprawie urlopów policjantów.
173
Art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji.
174
Art. 66a oraz art. 66b ustawy o Policji oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie kosztów na ochronę prawną
policjanta.
175
Art. 66a ust. 1 ustawy o Policji.
172
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koszty ochrony prawnej nie podlegają zwrotowi przez policjanta, niezależnie od wyniku
postępowania karnego.
Policjantowi pokrzywdzonemu przestępstwem w związku z wykonywaniem
czynności służbowych przysługuje, na jego wniosek, bezpłatna ochrona prawna
w postępowaniu karnym176, w którym uczestniczy w charakterze pokrzywdzonego lub
oskarżyciela posiłkowego. Ochronę prawną zapewnia w tym przypadku jednostka
organizacyjna Policji, w której policjant pokrzywdzony przestępstwem pełni służbę, a jeżeli
jednostka ta nie ma zapewnionej obsługi prawnej realizowanej przez radców prawnych lub
adwokatów, ochronę prawną zapewnia właściwa miejscowo komenda wojewódzka Policji
albo Komenda Stołeczna Policji.
W przypadku braku możliwości zapewniania ochrony prawnej przez jednostkę
organizacyjną Policji, policjantowi przysługuje zwrot kosztów ochrony prawnej, w której
policjant pokrzywdzony przestępstwem pełni służbę, w wysokości faktycznie poniesionych
kosztów, nie wyższej niż czterokrotność przeciętnego uposażenia policjantów,
obowiązującego w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

o) Prawo do uposażenia policjanta skierowanego szkoły lub przeszkolenia albo na studia
w kraju177
Policjant skierowany do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju otrzymuje
uposażenie oraz inne należności pieniężne w wysokości i na zasadach obowiązujących na
ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.178


Policjant, który zdał egzamin wstępny na studia w Wyższej Szkole Policji
przed przyjęciem do służby w Policji otrzymuje w okresie odbywania nauki
uposażenie zasadnicze w wysokości przewidzianej na stanowisku179:
1) kursanta – do czasu ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego;
2) aplikanta – do czasu ukończenia szkolenia zawodowego specjalistycznego;

176

Art. 66b ust. 1 ustawy o Policji.
Art. 122 ust. 1 ustawy o Policji oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności
pieniężnych dla policjanta skierowanego do szkoły w kraju.
178
§ 1 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych dla policjanta
skierowanego do szkoły w kraju.
179
§ 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych dla policjanta
skierowanego do szkoły w kraju.
177
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3) policjanta – do czasu ukończenia studiów.


Policjantowi odbywającemu naukę poza stałym miejscem zamieszkania lub
pełnienia służby180 przysługują:
- diety,
-zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów
w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości
i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe
i przeniesienia181 (patrz: punkt 6.f). W przypadku zapewnienia policjantowi
wyżywienia w miejscu odbywania nauki diety przysługują wyłącznie za czas
przejazdu do tego miejsca i z powrotem182.



Policjantowi odbywającemu naukę w jednostce szkoleniowej Policji poza
stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby183 przysługuje
zryczałtowany równoważnik pieniężny na pokrycie kosztów przejazdu do
stałego miejsca zamieszkania lub służby w czasie wolnym od zajęć
przewidzianych programem kształcenia, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z
ich harmonogramu i obejmuje co najmniej 3 kolejne dni kalendarzowe.

Równoważnik pieniężny ustala się w wysokości cen biletów za przejazd do stałego
miejsca zamieszkania lub służby i z powrotem II klasą pociągu pośpiesznego, a gdy na danej
trasie lub jej odcinku nie ma połączeń kolejowych – w wysokości cen biletów za przejazd
publicznymi środkami transportu autobusowego, z uwzględnieniem posiadanej przez
policjanta ulgi na dany środek transportu, bez względu na to z jakiego tytułu ulga ta
przysługuje184.


Policjantowi odbywającemu naukę poza jednostką szkoleniową Policji185
przełożony może przyznać w całości lub w części zwrot opłat za naukę
pobieranych przez szkołę, uwzględniając w szczególności wyniki w nauce oraz
przydatność w służbie podnoszonych kwalifikacji lub wykształcenia.

180

§ 3 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
skierowanego do szkoły w kraju.
181
Rozporządzenie MSWiA w sprawie należności za podróże służbowe i przeniesienia.
182
§ 3 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
skierowanego do szkoły w kraju.
183
§ 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
skierowanego do szkoły w kraju.
184
§ 4 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
skierowanego do szkoły w kraju.
185
§ 5 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych
skierowanego do szkoły w kraju.
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dla policjanta
dla policjanta
dla policjanta
dla policjanta

p) Prawo do uposażenia i innych świadczeń policjanta skierowanego do szkoły lub
przeszkolenia albo na studia za granicą186
Policjant skierowany do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą, w okresie
odbywania nauki, otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne, w wysokości i na
warunkach obowiązujących na ostatnio zajmowanym przez niego stanowisku
służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo
do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość187.
Policjantowi temu z tytułu odbywania nauki za granicą przysługują diety oraz zwrot
kosztów przejazdów, dojazdów, noclegów i innych wydatków w wysokości i na
warunkach ustalonych dla zagranicznych podróży służbowych policjantów (patrz: punkt g)188.

q) Świadczenia przysługujące oficerom łącznikowym189
Do policjanta delegowanego do pełnienia funkcji oficera łącznikowego w polskich
przedstawicielstwach dyplomatycznych w zakresie prawa do uposażenia oraz innych
świadczeń i należności pieniężnych stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące pracowników
polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

r) Świadczenia przysługujące policjantom zajmującym kierownicze stanowiska
państwowe 190
W razie pobierania przez policjanta wynagrodzenia przewidzianego w przepisach
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, policjantowi oraz
członkom jego rodziny przysługują świadczenia i należności pieniężne z tytułu służby,
określone w ustawie o Policji, z wyjątkiem bezpłatnego wyżywienia191.

186

Art. 122 ust. 3 ustawy o Policji oraz § 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości uposażenia i innych
należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii za granicą.
187
§ 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta
skierowanego do akademii za granicą.
188
§ 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta
skierowanego do akademii za granicą.
189
Art. 122a ustawy o Policji.
190
Wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe omówione zostały w rozdziale 2.1.
opracowania Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej część I. Pracownicy objęci
mnożnikowymi systemami kształtowania wynagrodzeń oraz pracownicy urzędów posiadających autonomię
budżetową, OT–686, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/202/plik/ot-686.pdf
191
Art. 123 ust. 1 ustawy o Policji.
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s) Świadczenia mieszkaniowe192
Policjantowi w służbie stałej:
1) przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego193 w miejscowości, w której pełni
służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich
uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Policjant w służbie przygotowawczej może
otrzymać tymczasową kwaterę.
Szczegółowe normy zaludnienia oraz regulacje dotyczące tymczasowych lokali
zostały zawarte w rozporządzeniu MSWiA w sprawie szczegółowych zasad przydziału,
opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania
tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.
Na lokale mieszkalne dla policjantów przeznacza się lokale będące w dyspozycji
ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów,

2)

przysługuje

równoważnik

pieniężny

za

remont

zajmowanego

lokalu

mieszkalnego, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających
z przepisów odrębnych194. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego
lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn liczby norm zaludnienia należnych policjantowi oraz
członkom jego rodziny i kwoty 111,30 zł 195,
3) przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny
nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości
pobliskiej196. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla
policjanta posiadającego członków rodziny ‒ 9,50 zł dziennie, dla policjanta samotnego ‒
4,75 zł dziennie197,
4) który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej
o przydziale,

przysługuje

pomoc

finansowa

192

na

uzyskanie

lokalu

mieszkalnego

Art. 88 – 98 ustawy o Policji oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie lokali mieszkalnych, rozporządzenia
MSWiA w sprawie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego, rozporządzenie MSWiA w
sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, rozporządzenie MSWiA w sprawie pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
193
Art. 88 ust. 1 ustawy o Policji.
194
Art. 91 ust. 1 ustawy o Policji.
195
§ 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania,
cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.
196
Art. 92 ust. 1 ustawy o Policji.
197
§ 2 rozporządzenia MSWiA sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
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w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
stanowiącego odrębną nieruchomość198. Wysokość pomocy finansowej wynosi 3377 zł za
normę zaludnienia przysługującą policjantowi i każdemu członkowi jego rodziny według
uprawnień przysługujących na dzień złożenia wniosku 199,
Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się
policjantowi, który korzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz
posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal
mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom
jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy – dotyczy to także sytuacji, gdy jego
małżonek posiada w takiej miejscowości lokal mieszkalny lub dom200.
5) Policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który poza
miejscem pełnienia służby posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom
mieszkalno-pensjonatowy, może być przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji
administracyjnej w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli:
1) zwolni zajmowany lokal mieszkalny lub dom;
2) zwróci pomoc finansową przyznaną:


na wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany w wysokości zwaloryzowanej
przez spółdzielnię,



na spłatę innych należności - w wysokości przyznanej201.

6) Policjant zwolniony ze służby, który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego
na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu
mieszkalnego według norm powszechnie obowiązujących lub może być przeniesiony do
zamiennego lokalu mieszkalnego202.
198

Art. 94 ust. 1 ustawy o Policji.
§ 4 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
200
Art. 95 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o Policji.
201
Art. 96 ust. 1 ustawy o Policji.
202
Art. 98 ustawy o Policji.
199
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t) Świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby203
Policjant zwalniany ze służby otrzymuje:
1) odprawę204
a) Wysokość odprawy dla policjanta w służbie stałej równa się wysokości
3–miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
należnymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym205.


Odprawa ulega zwiększeniu o 20%

uposażenia zasadniczego wraz

z dodatkami o charakterze stałym za każdy dalszy pełny rok wysługi ponad
5 lat

nieprzerwanej

służby

aż

do

wysokości

sześciomiesięcznego

zasadniczego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Okres
służby przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok206.


Przy ustalaniu

wysokości

odprawy uwzględnia

się

również

okresy

nieprzerwanej zawodowej służby wojskowej, jeżeli bezpośrednio po
zwolnieniu z tej służby żołnierz został przyjęty do służby w Policji i nie
otrzymał odprawy z tytułu poprzednio pełnionej służby. Odnosi się to
odpowiednio w przypadku podjęcia służby w Policji po zwolnieniu ze służby
w innych służbach, w których przysługują świadczenia tego rodzaju.
W przypadkach określonych w ustawie o Policji wysokość odprawy jest
zmniejszana do 50% odprawy należnej na zwykłych warunkach.
b) Wysokość odprawy dla policjanta w służbie przygotowawczej równa się
wysokości 1–miesięcznego uposażenia

zasadniczego wraz z dodatkami

o charakterze

ostatnio

służbowym

207

stałym

należnymi

na

zajmowanym

stanowisku

.

2) ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe
z wyjątkiem urlopu przysługującego policjantowi posiadającemu status weterana
poszkodowanego208.

203

Art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 114 ust. 1 ustawy o Policji.
Art. 115 ustawy o Policji.
205
Art. 115 ust. 1 ustawy o Policji.
206
jw.
207
Art. 115 ust. 4 ustawy o Policji.
208
Art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji.
204
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ekwiwalent

pieniężny

za

jeden

dzień

niewykorzystanego

urlopu

wypoczynkowego lub dodatkowego ustala się w wysokości 1/21 części
miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym
należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym209.
3) zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu
urządzenia domowego do nowego miejsca zamieszkania w kraju, w zakresie i na
zasadach obowiązujących przy przeniesieniach z urzędu (patrz: punkt f)210.
Świadczenia to przysługuje policjantowi, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby spełniał
warunki do uzyskania świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego211.

u) Równoważnik pieniężny za umundurowanie212
Policjant otrzymuje bezpłatne umundurowanie lub równoważnik pieniężny
w zamian za umundurowanie. Równoważnik jest wypłacany za tzw. rok rozliczeniowy213.


Policjantowi mianowanemu na stałe wypłaca się w zamian za przedmioty ubioru
galowego, wyjściowego i służbowego równoważnik w wysokości określonej w
załączniku nr 1 do rozporządzenia MSWiA w sprawie równoważnika w zamian za
umundurowanie214.



Policjantowi mianowanemu na okres służby przygotowawczej wypłaca się w zamian
za przedmioty ubioru wyjściowego i służbowego równoważnik w wysokości
1283,80 zł215.



Policjantowi mianowanemu na wyższy stopień w roku zaopatrzeniowym wypłaca
się, od dnia mianowania, równoważnik za sznur galowy, daszki do czapek
i oznaczenia stopnia, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia216.

209

Art. 115a ustawy o Policji.
Art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji.
211
Art. 114 ust. 2 ustawy o Policji.
212
Art. 70 ust. 2 ustawy o Policji.
213
§ 2 ust. 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie mówi: „za
kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku”.
214
§ 2 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
215
§ 2 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
216
§ 2 ust. 4 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
210
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warunków przyznawania policjantom
okres od dnia 1 kwietnia danego roku
warunków przyznawania policjantom
warunków przyznawania policjantom
warunków przyznawania policjantom

Tabela 6.2. równoważnik wypłacany policjantowi mianowanemu na stałe w zamian za

przedmioty ubioru galowego, wyjściowego i służbowego (w zł)217

Wyszczególnienie

Lp.

1

2

Płeć
policjanta

Korpus
oficerów

Korpus
aspirantów

Policji

Policji

Policji

Policji
i szeregowych
Policji

4

5

6

7

3

1

Policjant służby
prewencyjnej*) oraz
kontrterrorystycznej

2

Policjant służby
mężczyzna
prewencyjnej pełniący
służbę: w komórkach ruchu
drogowego, patrolowointerwencyjnych,
konwojowych, w policji
sądowej, w pomieszczeniach kobieta
dla osób zatrzymanych oraz
na stanowisku
dzielnicowego, starszego
dzielnicowego, dyżurnego i
przewodnika psa służbowego

Korpus
podoficerów

Korpus
generałów

mężczyzna

3184,80

2122,10

2120,70

2095,60

kobieta

3210,80

2148,10

2146,70

2121,60

3184,80

2362,00

2360,60

2335,50

3210,80

2388,00

2386,60

2361,50

Policjant służby kryminalnej, mężczyzna
3184,80
śledczej, spraw
wewnętrznych oraz
3
wspomagającej działalność
kobieta
3210,80
Policji w zakresie
organizacyjnym,
logistycznym i technicznym
* Z wyłączeniem policjantów, o których mowa w lp. 2.

1813,80

1812,40

1787,30

1839,80

1838,40

1813,30

Wysokość równoważnika w zamian za umundurowanie ustala się w wysokości równej
rocznej wartości poszczególnych norm przedmiotów umundurowania, w zależności od typu
służby policjanta oraz od jego płci218.
W rozporządzeniu MSWiA w sprawie wysokości i warunków przyznawania
policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie w załączniku nr 3 jest
15 tabel kalkulacyjnych ze szczegółowymi wycenami poszczególnych elementów
umundurowania oraz sposobami kalkulacji wysokości równoważników za poszczególne
elementy.

217

załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
218
§ 3 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
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v) Uposażenie policjantów przebywających na zwolnieniu lekarskim219
W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim policjant otrzymuje 80% uposażenia220.
Policjant zachowuje prawo do 100% uposażenia jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres,
w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu221:
1) wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby;
2) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
służby;
3) wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze
służby;
4) choroby przypadającej w czasie ciąży;
5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów
na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania
komórek, tkanek i narządów;
6) oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi;
7) przebywania na obserwacji w podmiocie leczniczym w wyniku skierowania
przez komisję lekarską;
8) stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi, przy czym stwierdzone zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z
wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby.
Prawo do 100% uposażenia przysługuje również wtedy, gdy policjant został zwolniony od
zajęć służbowych222:
1) podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w
kontyngencie policyjnym biorącego udział w:
219

Art. 121b ustawy o Policji.
zgodnie z Art. 121f ust. 1 ustawy o Policji - podstawę uposażenia, o którym mowa powyżej, stanowi
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi na ostatnio zajmowanym
stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do
uposażenia i innych należności lub ich wysokość.
221
Art. 121b ust. 5 ustawy o Policji.
222
Art. 121b ust. 6 ustawy o Policji.
220
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misji pokojowej;



akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;



akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej;

2) w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w
związku

z wykonywaniem

przez

policjanta

czynności

służbowych,

stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ;
3) na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie
niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem
życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych,
życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli;
4) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej
kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań
służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii z powodu tej choroby.
Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń policjantów w okresie
przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody za wykonywanie
zadań służbowych w zastępstwie policjantów przebywających na zwolnieniach
lekarskich223 (patrz punkt 5.e).

w) Świadczenia związane ze śmiercią policjanta lub członka jego rodziny224
1. W razie śmierci policjanta, pozostałej po nim rodzinie225 przysługuje odprawa
pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu policjantowi
odprawa, gdyby był zwolniony ze służby (patrz punkt 6.t ), oraz ekwiwalent pieniężny
za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe i zwrot kosztów przejazdu
223

Art. 121g ust. 1 ustawy o Policji.
Art. 108 ust. 2 ustawy o Policji.
225
zgodnie z art. 116 ust. 2 świadczenia te przysługują „małżonkowi policjanta, który pozostawał z nim we
wspólności małżeńskiej, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom, jeżeli w dniu śmierci policjanta
spełniali warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin.
224
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policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu urządzenia domowego do nowego
miejsca zamieszkania w kraju, w zakresie i na zasadach obowiązujących przy
przeniesieniach z urzędu226.


Powyższe świadczenia przysługują także w przypadku zaginionych policjantów.
Zaginięcie policjanta oraz związek tego zaginięcia ze służbą stwierdza minister
właściwy do spraw wewnętrznych227.

2. W razie śmierci policjanta, niezależnie od odprawy pośmiertnej, przysługuje również
zasiłek pogrzebowy w wysokości228:
a) 4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub
rodzice;
b) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej
powyżej, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
Jeżeli śmierć policjanta nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze
służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków Komendy Głównej Policji.
Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu
policjanta zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą. W razie
pokrycia kosztów pogrzebu policjanta ze środków Komendy Głównej Policji osobom
wymienionym w punkcie 2.a. przysługuje połowa zasiłku pogrzebowego229.
Koszty pogrzebu policjanta obejmują wszelkie wydatki związane z organizacją
pogrzebu i przeprowadzeniem pochówku zmarłego, łącznie z wybudowaniem nagrobka
w miejscowości wskazanej przez rodzinę, a jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny,
w miejscowości, w której zmarł, pełnił służbę lub zamieszkiwał230.
Wysokość wydatków231 pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu policjanta,
organizowanego przez jednostkę Policji, nie może przekraczać kwoty stanowiącej
6-krotność przeciętnego uposażenia policjantów, bez 1/12 równowartości nagrody
rocznej, obowiązującego w dniu pogrzebu.
Jeżeli rodzina zmarłego policjanta podjęła się zorganizowania pogrzebu we własnym
zakresie, koszty pogrzebu policjanta podlegają zwrotowi do wysokości kwoty nie
226

Art. 116 ust.1 ustawy o Policji.
Art. 116 ust. 3 ustawy o Policji.
228
Art. 119 ust. 1 ustawy o Policji.
229
Art. 119 ust. 2 i 3 ustawy o Policji.
230
§ 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta.
231
§ 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta.
227
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przekraczającej 6-krotności przeciętnego uposażenia policjantów, bez 1/12
równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w dniu pogrzebu232.
3. W razie śmierci członka rodziny, policjantowi przysługuje zasiłek pogrzebowy
w wysokości233:
1) 4000 zł – jeżeli koszty pogrzebu ponosi policjant;
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej
powyżej – jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.

x) Pomoc finansowa na kształcenie dzieci policjantów234
W przypadku policjanta, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą, każdemu
z dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały warunki do
uzyskania renty rodzinnej, Komendant Główny Policji przyznaje pomoc finansową na
kształcenie, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Policji235.
Pomoc ta przysługuje uczniom i słuchaczom ponadpodstawowych szkół publicznych
i niepublicznych oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących
kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej, a także słuchaczom kolegiów
pracowników służb społecznych, oraz studentom szkół wyższych do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia236.
Pomoc jest przyznawana jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi237:
1) dla

uczniów

szkół

ponadpodstawowych

–

2–krotność

przeciętnego

uposażenia policjantów bez 1/12 równowartości nagrody rocznej,
obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku;
2) dla słuchaczy placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników
służb społecznych oraz studentów szkół wyższych – 3–krotność przeciętnego
uposażenia policjantów bez 1/12 równowartości nagrody rocznej.
Pomoc wypłacana jest w dwóch równych ratach238.

232

§ 4 rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta.
Art. 120 ust 1. ustawy o Policji.
234
Art. 116a ustawy o Policji.
235
Art. 116a ust. 1 ustawy o Policji
236
Art. 116a ust. 2 ustawy o Policji.
237
§ 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów.
238
§ 5 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów.
233
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y) Uprawnienia emerytalne
Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy dla funkcjonariuszy policji
zwolnionych ze służby przewiduje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie,
emeryturę z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich
rodzin - w razie śmierci żywiciela239.
W ramach zaopatrzenia emerytalnego policjantom, na zasadach określonych w ustawie,
przysługują240:
1) świadczenia pieniężne:


emerytura policyjna,



policyjna renta inwalidzka,



policyjna renta rodzinna,



dodatki do emerytury lub renty,



zasiłek pogrzebowy;

2) inne świadczenia i uprawnienia:


świadczenia lecznicze,



świadczenia socjalne,



prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym.

Policjanci nie są objęci ubezpieczeniami społecznymi i nie płacą składek241.
Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne powstaje w przypadku
zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który nie będzie spełniał warunków do nabycia prawa
do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej. Składki przekazuje się również w
przypadku, gdy policjant spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty
inwalidzkiej. Przekazanie składek następuje wówczas na wniosek policjanta242.
Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy emerytura
policyjna243 przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia
posiada 15 lat służby w Policji. Jeżeli jednak funkcjonariusza przyjęto do służby po raz

239

Art. 1 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
Art. 2 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
241
Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423
z późn. zm.) wymienia podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu – nie
są wśród nich wymienieni funkcjonariusze policji.
242
Art. 69a ustawy o Policji.
243
Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
240
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pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. emerytura przysługuje mu jeżeli w dniu zwolnienia
posiada co najmniej 25 lat służby w Policji 244.

z) Świadczenia okresowe w przypadku zwolnienia ze służby245


Policjantowi w służbie stałej, zwolnionemu ze służby w przypadku orzeczenia
trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską lub nabycia prawa do
emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, wypłaca się co miesiąc,
przez okres roku po zwolnieniu ze służby, świadczenie pieniężne w wysokości
odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym,
pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym246.



Policjantowi uprawnionemu ww. świadczenia, który nabył prawo do zaopatrzenia
emerytalnego, przysługuje prawo wyboru jednego z tych świadczeń.



Policjantowi zwolnionemu ze służby, gdy przesłanką zwolnienia jest ważny interes
służby lub likwidacja jednostki Policji lub jej reorganizacja połączona ze
zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie policjanta do innej jednostki lub
na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe, a który z powodu nadal trwającej
choroby nie może podjąć zatrudnienia, wypłaca się co miesiąc ww. świadczenie
pieniężne przez okres choroby, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, chyba że
wcześniej komisja lekarska wyda orzeczenie o inwalidztwie stanowiące podstawę do
ustalenia prawa do renty inwalidzkiej247.

244

Art. 18b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
Art. 117 ustawy o Policji.
246
Art. 117 ust. 1 ustawy o Policji.
247
Art. 117 ust. 3 ustawy o Policji.
245
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