
Projekt z dnia 25 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ’

z dnia <data wydania aktu> r.

zmieniające rozporządzenie >v spranie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 

i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 

2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z późn. 

zm.2)) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do policjanta, który 

w WSPol ukończył studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji.".

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

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI

Za zgodność pod względem 
prawnym, legislacyjnym 

i redakcyjnym

ZASTĘPCA DYREKTORA 
arttfnkentu Pranego MSWiADep

Anna Skowrońsl .otrą

11 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, 
na podstawie § I ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

21 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1307, z 2013 r. poz. 1625, 
z 2014 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 348, z 2018 r. poz. 204 i 1389 oraz z 2019 r. poz. 443.



UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 
2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017. z późn. zm.) 
jest związana z planowanym utworzeniem w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów 
I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji.

Zgodnie z § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia egzamin oficerski składa się 
bezpośrednio po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych albo 
studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Projektowana zmiana, polegająca na 
oznaczeniu dotychczasowej treści § 2 jako ust. 1 i dodaniu ust. 2, ma na celu zwolnienie 
policjanta, który ukończył studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji 
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ze spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 pkt 1 tego 
rozporządzenia (mianowanie albo powołanie na stanowisko, dla którego jest określony 
policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji).

Policjant, po ukończeniu studiów 1 stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka
0 Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, będzie mógł zatem przystąpić do egzaminu 
oficerskiego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów 
młodszych Policji przed mianowaniem go na stanowisko, dla którego jest określony policyjny 
stopień etatowy w korpusie oficerów Policji.

Należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 
do projektowanego rozporządzenia działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projektow ane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nic zawiera przepisów technicznych w' rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. wr sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039. z późn. zm.)
1 w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na działalność mikroprzedsiębiorców. małych i średnich 
przeds i ę b i o rc ó w.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w portalu OOV.PL na stronie podmiotowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006. z późn. zm.) projekt został 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt został przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006. 
z późn. zm.). do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.



Data sporządzenia:
25 marca 2019 r.

Nazwa projektu:
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
mianowania policjantów na stopnie policyjne Źródło:
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1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
161 i 125).
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Osoba odpow iedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w MSWiA Nr w wykazie prac: poz. 483
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insp. Jarosław Siekierski - Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia
i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.
tek 22 601 42 28. e-mail: biurokadrr7policja.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W 2019 r. jest planowane utworzenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów I stopnia o profilu 
praktycznym na kierunku nauka o Policji. W chwili obecnej przepisy rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie 
policyjne nie regulują możliwości przystąpienia do egzaminu oficerskiego przez policjanta po 
ukończeniu przez niego studiów 1 stopnia o profilu praktyczny m na kierunku nauka o Policji.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiw any efekt
Wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne w celu dostosowania dotychczasowych 
przepisów do nowych rozwiązań. Zgodnie z projektowanym przepisem policjant, po ukończeniu studiów 
I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w' Szczytnie, 
będzie mógł przystąpić do egzaminu oficerskiego wymaganego do mianowania na pierwszy stopień 
policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji przed mianowaniem go na stanowisko, dla którego jest 
określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?
Nie przeprowadzono analizy porównawczej.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

OddziaływanieŹródło danychGrupa Wielkość
Meldunek o stanie kadr 

Policji na dzień 
1 października 2018 r.

Zwolnienie policjanta, 
który ukończył studia I 

stopnia o profilu 
praktycznym na kierunku 

nauka o Policji, ze 
spełnienia warunku 

mianowania na 
odpowiednie stanowisko 
przed przystąpieniem do 
egzaminu oficerskiego

Funkcjonariusze Policji 97 755

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie 
z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów zdnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów



(M.P. z 2016 r. poz. 1006. z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Rządowego Centrum Legislacji.

Projektowane regulacje nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym 
samym projekt również nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życic zmian [min zł](ceny stałe z r.)

1 2 ! 3 4 5 60 7 8 9 10 Łącznie «)-
W)

Dochody ogółem
budżet państwa i “

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa

_JST
i pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

Źródła finansowania

i Dodatkowe 
I informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla budżetu 
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 50 ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

, w tym funkcjonowanie

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 5 10 Łącznie <<)-
W)

\ W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł. 
cemstałez

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

W ujęciu 
niepieniężnym przedsiębiorstwa

duże

Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, 
wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, 
w związku z czym odstąpiono od analiz i oceny przewidywanych

sektor mikro-.
małych i średnich 
przedsiębiorstw



skutków społeczno-gospodarczych, wskazanych w art. 66 ust. 1 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe
(dodaj/usuń)

Niemierzalne (dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł

Projektowana zmiana nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz sytuację 
ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób 

danych i przyjętych starszych, obywateli i gospodarstwa domowe, 
do obliczeń założeń

7 tym ot8. Zmiana oł> informacyjnych) wynikających zmmprojektu
^ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie Q tak

□ niewymaganymi przez UE (szczegóły w 
odwróconej tabeli zgodności). 0 nie dotyczy
Pi zmniejszenie liczby dokumentów
1 I zmniejszenie liczby procedur 
ri skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
f~~) inne:

I I zwiększenie liczby dokumentów
I I zwiększenie liczby procedur 
I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy' 
I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do Q tak
ich elektronizacji. □ nie

I I nie dotyczy

Komentarz:

_______ . ___________9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana zmiana nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

I 1 demografia 1 1 informatyzacja 
I i zdrow ie

i1 i środowisko naturalne 
i i sytuacja i rozwój regionalny O mienie państwowe 
I 1 inne:

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

Omówienie wpływu

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego fi

Wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluaęja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym 
samym nie przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.


