
Projekt z dnia 16.05.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1*

z dnia <data wydania aktu> r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz

przebiegu służby policjantów

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708 i 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie 

szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. poz. 644 oraz 

z 2014 r. poz. 1311) w § 14:

1) uchyla się ust. 1;

2) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 2”.

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

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI

I) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej
wewnętrzne, na podstawie § pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada
2015 r. w sprawią sz^zegojotfego,zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
(Dz. U. poz. 1S<W 7lJL / ,

sprawy



.



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby 

policjantów jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), która została wprowadzona ustawą z dnia 1 grudnia 

2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (Dz. U. poz. 

1955).

Projektowane rozporządzenie, uchyla w § 14 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz 

przebiegu służby policjantów (Dz. U. poz. 644 oraz z 2014 r. poz. 1311) ust. 1, gdyż 

uregulowania nakładające obowiązek poddania się badaniom okresowym i kontrolnym 

znajdują swoje odzwierciedlenie w art. 71 b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 

Natomiast zmiana brzmienia ust. 3 jest konsekwencją wykreślenia ust. 1.

Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że badania okresowe i kontrolne mają na celu 

zapobieganie zachorowalności policjantów, będącej następstwem służby pełnionej na 

określonych stanowiskach służbowych lub w określonych specyficznych warunkach, jak 

i ujawnianie chorób policjantów dyskwalifikujących ich z możliwości pełnienia służby na 

określonych stanowiskach służbowych lub w określonych warunkach, zakres tych badań 

określono w rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 

2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 110).

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty wiążącymi państwa członkowskie regulacjami 

Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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Źródło:
Ministerstwo wiodące

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 
oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708 i 768)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac: 143Pan Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Pan Mariusz Cichoinski - Zastępca Dyrektora 
Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
Tel. 22 60 157 10

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, która została wprowadzona 
ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (Dz. U. poz. 1955) 
i ma na celu uporządkowanie systemu prawa.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie, uchyla w § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. 
w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. poz. 644 oraz z 2014 r. poz. 
1311) ust. 1, gdyż uregulowania nakładające obowiązek poddania się badaniom okresowym i kontrolnym znajdują swoje 
odzwierciedlenie w art. 71 b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Natomiast zmiana brzmienia ust. 3 jest 
konsekwencją wykreślenia ust. 1.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na charakter projektowanej regulacji nie ma konieczności dokonywania analizy prawnoporównawczej 
z rozwiązaniami zastosowanymi w innych krajach.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Źródło danychWielkość OddziaływanieGrupa

Plan zatrudnienia policjantów 
na 2017 rok

Policjanci 103.370 etatów Badania okresowe i kontrolne 
policjantów.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 
dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt został 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.



Projektowane rozporządzenie nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, a w związku z tym nie spowoduje skutków 
dla ich budżetu, tym samym projekt również nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]r.)
100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Wydatki 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 obliczeń założeń

Budżet Państwa w części 42 - „Sprawy wewnętrzne" w zakresie budżetu Policji.

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje wydatków dla Policji, ponad obecnie istniejące. 
Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się 
o dodatkowe środki budżetu państwa na ten cel.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 3 101 2 5 Łącznie

(0-10)

W ujęciu 
pieniężnym

duże
przedsiębiorstwa

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

(w min zł,



ceny stałe z rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

r.)

(dodaj/usuń)

W ujęciu 
niepieniężny

duże
przedsiębiorstwa

m
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

(dodaj/usuń)

Niemierzalne (dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe.

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

□ tak

□ nie

O nie dotyczy

1 I zmniejszenie liczby dokumentów

I I zmniejszenie liczby procedur 

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

□ zwiększenie liczby dokumentów

I I zwiększenie liczby procedur 

I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne :

□ tak

□ nie

□ nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektron izacj i.

Komentarz:

Wprowadzane zmiany nie będą generować dodatkowych dokumentów.

9. Wpływ na rynek pracy



Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

I | demografia 

I | mienie państwowe

I I informatyzacja 

I I zdrowie

I I środowisko naturalne 

I I sytuacja i rozwój regionalny 

i | inne:

Omówienie wpływu Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na ww. obszary.

11. Planowane wy konanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja projektu jest niezasadna, a jego specyfika uniemożliwia zastosowanie mierników.

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


