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Szanowny Panie Pełnomocniku 

W nawiązaniu do pisma Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Pana Rafała Jankowskiego 

z dnia 27 stycznia br., l. dz. ZZ-12/2023 , w załączeniu przesyłam opracowany w Biurze Finansów 

KGP projekt rozporządzenia (wersja z dnia 27.01.2023 r.) zmieniającego rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 roku  

w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, 

dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia 

zasadniczego wraz z uzasadnieniem i OSR. 

Przedłożony projekt został zweryfikowany poprzez usunięcie zmian dotyczących dodatku dla 

wyodrębnionych oddziałów prewencji. Zaoszczędzone w ten sposób 3 zł na średnim uposażeniu 

policjantów ogółem zostało przeznaczone na dodatkowy wzrost mnożników w grupach 2-4 o 0,001, co 

przełoży się na wzrost uposażenia zasadniczego o 10 zł i do tego należną indywidualnie wysługę lat. 

W odniesieniu do pozostałych uwag należy zaznaczyć, że na obecnym etapie poziom wzrostu 

płac o 9,36% zapewniony jest (zgodnie z pismem MSWiA z dnia 16 stycznia 2023 r., l. dz.  

DB-W.0231.3.2022) poprzez podwyższenie uposażeń o 7,8% (czemu służy przedstawiony projekt) oraz 

zwiększenie uposażeń wypłacanych w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

o 1/5 różnicy uposażenia należnym na dzień 1 marca i 1 stycznia 2023 r. 

Usankcjonowanie takiego poziomu wzrostu uposażeń w kolejnych latach będzie wymagało 

zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjanta, którą to 

określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, 

stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Nowa wielokrotność kwoty bazowej ustalona zostanie 

w wysokości 4,290, tj. wyższej o 0,061. Przełoży się to na wzrost przeciętnego miesięcznego 

uposażenia z kwoty 6.829 zł do kwoty 7.468 zł, tj. więcej o 639 zł (wraz z nagrodą roczną). Poniższej 

porównanie podwyżek: 

 

 



wyszczególnienie 01.01.2023 
zmiana 

kwotowa 

zmiana 

% 

01.03.2023 

- 

31.12.2023 

zmiana 

kwotowa 

zmiana 

% 
2024 r. 

zmiana 

kwotowa 

razem 

zmiana 

% 

razem 

kwota bazowa 1 614,69 125,95 7,8% 1 740,64 0,00 0,0% 1 740,64 125,95 7,8% 

wielokrotność kwoty 

bazowej  
4,229 0,000 0,0% 4,229 0,061 1,4% 4,290 0,061 1,4% 

przeciętne uposażenie 

policjanta z 

równowartością 

nagrody rocznej 

6 828,52 532,65 7,8% 7 361,17 106,18 1,4% 7 467,35 638,83 9,36% 

przeciętne uposażenie 

policjanta  
6 303,44 491,70 7,8% 6 795,14 98,01 1,4% 6 893,15 589,71 9,36% 

wartość 1/5 zmiany   98,34 1,56%             

przeciętne uposażenie 

policjanta razem ze 

zwiększeniem w 

okresie 01.03.2023-

31.12.2023 

  590,04 9,36%             

 

Jak zaprezentowano w uzasadnieniu do przedłożonego projektu wprowadzenie zmian od dnia 

1 marca 2023 r. wpłynie na wysokość uposażenia należnego na dzień 1 marca 2023 r., co jednocześnie 

przełoży się na wzrost naliczonego zwiększenia uposażenia o 1/5 różnicy. Wykazane w powyższej 

tabeli informacje oraz projekt rozporządzenia są zgodne z prezentowanym na stronie policja.pl 

„kalkulatorem”. 

Po wprowadzeniu zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,061, zostanie wprowadzona 

– uzgodniona ze stroną związkową – kolejna zmiana rozporządzenia o uposażeniach, np. w zakresie 

dodatkowego zwiększenia mnożników kwoty bazowej. 

Uprzejmie proszę o przeprowadzenie uzgodnień projektu z Niezależnym Samorządnym 

Związkiem Zawodowym Policjantów i przesłanie skanu stosownej odpowiedzi do Biura Finansów KGP 

na email: izabela.krol@policja.gov.pl do dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

Załącznik: 4 

- projekt rozporządzenia z dnia 27-01-2023 

- uzasadnienie do projektu z dnia 27-01-2023 

- OSR do projektu z dnia 27-01-2023 
 

Wyk. w 1 egz. 

Przesłano na email: tomasz.szankin@policja.gov.pl 

Oryginał dokumentu pozostaje u nadawcy 

Sporz. I. Król, tel. 127-66 
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