
Projekt

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1*

z d n ia ......................................... 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania 
policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

N a podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. 
N r 287, poz. 1687, ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1 . W  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 47, poz. 279, z 2011 r. Nr 70, poz. 373 
oraz z 2014 r. poz. 1295) w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli nr 1, 3 i 5:

a) po lp. 48 dodaje się lp. 48a i 48b w brzmieniu:

48a Znak identyfikacji imiennej kpi. 1 na czas służby - - -

48b Znak jednostki 
organizacyjnej Policji

kpi. 1 na czas służby - - -

2) w tabeli 
a) po lp

nr 2, 4 i 6:
50 dodaje się lp. 50a i 50b wr brzmieniu:

50a Znak identyfikacji imiennej kpi. 1 na czas służby - - -

5 Ob Znak jednostki 
organizacyjnej Policji

kpi. 1 na czas służby - - -

3) w tabeli 
b) po lp

nr 7:
. 49 dodaje się lp. 49a i 49b w brzmieniu:

49a Znak identyfikacji imiennej kpi. 1 na czas służby - - -

49b Znak jednostki 
organizacyjnej Policji

kpi. 1 na czas służby - - -

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).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 
i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650, z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538,616, 1055, 1199 i 1288 
oraz z 2015 r. poz. 21. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 
1280 i Nr 230, poz. 1371.
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4) w tabeli nr 8:
c) po lp. 51 dodaje się lp. 5 la  i 5 lb  w brzmieniu:

51 a Znak identyfikacji imiennej kpi. 1 na czas służby - - -

5 lb Znak jednostki 
organizacyjnej Policji

kpi. 1 na czas służby - - -

5) w tabeli nr 9:
a) po lp. 39 dodaje się lp. 39a w brzmieniu:

39a Znak identyfikacji imiennej kpi. 1 jednorazowo - - - w naturze

6) w tabeli nr 10:
a) po lp. 41 dodaje się lp. 41 a w brzmieniu:

41a Znak identyfikacji imiennej kpi. 1 jednorazowo - - - w naturze

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

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH

W POROZUMIENIU: 

MINISTER FINANSÓW



UZASADNIENIE

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom 
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 47, poz. 279, z 2011 r. 
Nr 70, poz. 373 oraz z 2014 r. poz. 1295) jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia ...................  w sprawie umundurowania policjantów
(Dz. U  , poz. ...)  i wynika z konieczności dostosowania przepisów tego rozporządzenia do
nowych uregulowań.

Uzupełnienie norm umundurowania policjantów dotyczących ubioru służbowego, 
wyjściowego i galowego o znak identyfikacji imiennej i znak jednostki organizacyjnej Policji
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z d n ia  w sprawie umundurowania
policjantów spowodowało konieczność uwzględnienia tych przedmiotów w tabelach 
kalkulacyjnych wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Zakres przedmiotowej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie 
podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej.

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



Narwa projektu:
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania 
policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

M inisterstwo Spraw Wewnętrznych

Osoba odpow iedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu
Sekretarz Stanu w MSW 
Pan Grzegorz Karpiński

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji 
mł. insp. Piotr Trzaska-Gerlecki

tel. 022 60 122 59 
fax. 022 60 125 36 
e-mail: blpkgp@ policja.gov.pl

1. Jaki problem jest

Opracowanie rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i 
warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie wynika z konieczności 
dostosowania materii podlegającej regulacji w przedmiotowym akcie normatywnym do rozporządzenia Ministra Spraw 
W ewnętrznych i Administracji z d n ia ....................w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U  poz ).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W prowadzenie zmian do rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. 
w sprawde wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
(Dz. U. Nr 47, poz. 279, z 2011 r. N r 70, poz. 373 oraz z 2014 r. poz. 1295).

3. Jak problem został rozw iązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływoi na projektowane regulacje.

4. Podmioty, na ktc>re oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Funkcjonariusze Policji Ok. 98.500 policjantów Meldunek o stanie kadr Policji 

na dzień 1 lutego 2015 r.
Projektowane rozporządzenie 
poprzez uzupełnienie 
asortymentu przedmiotów 
umundurowania w tabelach 
kalkulacyjnych wysokości 
równoważnika pieniężnego 
będzie oddziaływało na 
właściwe zdefiniowanie nonn 
przedmiotów' umundurowania, 
które stanowią podstawy do 
określenia wysokości

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Data sporządzenia
26.02.2015 r.

Źródło:
ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2011 r. N r 287, poz. 1687, ze zm.)

Nr w wykazie prac.............................

mailto:blpkgp@policja.gov.pl


równoważnika pieniężnego w 
zamian za umundurowanie.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra 
Spraw W ewnętrznych, stosownie do wymogów' art. 5 ustawy' z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. N r 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 
Rady Ministrów' z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Projekt został przesłany do 
opinii związkowi zawodowemu NSZZ Policjantów.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

W ejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych.

(ceny stałe z ....... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zł]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

W ydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczet' 
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i 
wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ 
rodzinę

na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 
....... r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich



'
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

(dodaj/usuń)
Niemierzaln e (dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 
gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Xl~~l nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□  tak
□  nie
□  nie dotyczy

U zmniejszenie liczby dokumentów 
I I zmniejszenie liczby procedur 
I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

I I zwiększenie liczby dokumentów 
I I zwiększenie liczby procedur 

D wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

□  tak
□  nie
I I nie dotyczy

Komentarz: nie dotyczy.

9. Wpływ na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

□  środowisko naturalne
□  sytuacja i rozwój regionalny 
I I inne: I_____

D demografia 
□  mienie państwowe

□  informatyzacja 
I I zdrowie

Omówienie wpływu
Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie wywierać wpływu na żaden z wymienionych 
obszarów.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planowane wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia w życie.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ew aluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosow ane?

Ze względu na charakter wprow adzanej regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje sie stosowania mierników dla tej ewaluacji.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak załączników


