
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. 

Poz. 738 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

z dnia 12 maja 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia  

za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe 

Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 i 529) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania 

przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbo-

we (Dz. U. Nr 292, poz. 1723 oraz z 2014 r. poz. 1244) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Za wykonywanie zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych 

lub osobę przez niego 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 państwa, w tym dotacji, policjantowi przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Dodatkowe wynagrodzenie za zadania zlecone, o których mowa w § 3: 

1) ust. 1 – jest obliczane jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego wyna-

grodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej jako procent kwoty bazo-

wej; 

2) ust. 2 – jest określone w umowie wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez Policję 

z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środ-

ków z innych źródeł zagranicznych lub środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, albo 

w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem, albo w innym dokumencie poświadczonym przez  

instytucję zarządzającą tym programem lub projektem.”; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie: 

1) imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez 

niego osobę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – za zadania zlecone, o których mo-

wa w § 3 ust. 1; 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
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2) dokumentu wystawionego przez instytucję zarządzającą programem lub projektem, poświadczającego zreali-

zowanie przez policjanta jego zadań wynikających z programu lub projektu, niezwłocznie po otrzymaniu przez 

Policję środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych 

źródeł zagranicznych albo środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji – za zadania zlecone, 

o których mowa w § 3 ust. 2.”. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 

 




