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Uprzejmie informuję, iż do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się ze skargą 

przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego w sprawie naruszania przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dysponenta budżetu Policji I stopnia prawa 

do wypłaty należnych świadczeń, w szczególności: dopłaty do wypoczynku, 

równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, zwrotu kosztów dojazdu, równoważnika 

za posiłki profilaktyczne oraz za przysługujące raz w roku przejazdy. Terminowe 

wypłacanie świadczeń podniesione zostało także przez funkcjonariuszy garnizonu 

małopolskiego w czasie wizytacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 

Ponadto problematyka niewypłacania świadczeń była w ostatnim czasie przedmiotem 

wielu publikacji prasowych'. 

Art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, 

poz. 277 ze zm.) stwierdza, iż policjantowi i członkom jego rodziny przysługuje raz w roku 

prawo przejazdu na koszt właściwego organu Policji środkami publicznego transportu 

'„Policja już nie płaci policjantom" 30 września 2009 r. Gazeta Pomorska; 
„Katowice: Policjanci chcą iść do sądu po pieniądze" 29 września 2009 r. Dziennik Zachodni; 
„Policjanci poczekają na wypłaty 150 mln zł zaległych świadczeń" 29 września 2009 r. Gazeta Prawna; 
„Bieda w podkarpackiej policji. Nie ma pieniędzy na dodatki i paliwo" 28 września 2009 r. Nowiny24; 
„Kasa! Nie ma kasy..." 14 września 2009 r. Trybuna; 
„Policja jest winna miliony złotych policjantom" 26 sierpnia 2009 r. Gazeta Wrocławska. 
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zbiorowego do jednej z obranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. W razie 

niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zryczałtowany 

równoważnik pieniężny. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków 

ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego 

na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego 

równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu (Dz.U. 

Nr 74 poz. 683 ) w § 4 wskazuje, iż zwrot kosztów przejazdu w wysokości potwierdzonej 

posiadanymi biletami lub zryczałtowany równoważnik pieniężny wypłaca komórka 

finansowa jednostki organizacyjnej Policji, właściwa dla miejsca pełnienia służby 

uprawnionego policjanta, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez policjanta wniosku 

o przyznanie świadczenia. 

Zgodnie z treścią art. 72 ust. 1 wymienionej ustawy policjantowi w czasie 

wykonywania obowiązków służbowych przysługuje wyżywienie lub równoważnik 

pieniężny w zamian za wyżywienie. 

Art. 93 ust. 1 ustawy o Policji wskazuje, iż policjantowi przysługuje równoważnik 

pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego 

w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej. Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wysokości 

i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez 

policjantów równoważnika pieniężnego za brak iokaiu mieszkalnego (Dz.U. nr 100 poz. 918 

ze zm.) w § 2 ust. 4 stwierdza że wypłaty równoważnika dokonuje w okresach 

miesięcznych właściwa jednostka organizacyjna Policji. 

W art. 91 ust. 1 ustawy o Policji stwierdza się, że policjantowi przysługuje 

równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem 

liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 

roku w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, 

cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego 

lokalu mieszkalnego (Dz.U. nr 100 poz. 919 ze zm.) w § 3 ust. 6 stwierdza, ze równoważnik 
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pieniężny wypłaca się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia 

mieszkaniowego. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 

roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących 

policjantom oraz członkom ich rodzin (Dz.U. nr 23 poz. 236 ze zm.) w § 2 ust. 1 stanowi, 

że wypłata dopłaty do wypoczynku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez 

policjanta pisemnego wniosku o przyznanie dopłaty do wypoczynku. 

Prawo do zwrotu kosztów dojazdu do służby określa art. 93 ustawy o Policji, który 

nie zawiera przepisów o terminie wypłaty tego świadczenia. Zasady wypłaty zwrotu 

kosztów dojazdu w praktyce regulują komendanci wojewódzcy Policji, bowiem w ustawie 

o Policji brakuje stosownego upoważnienia ustawowego dla Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji do określenia przedmiotowych zasad - w przeciwieństwie do innych służb 

mundurowych. 

Prawo do zasiłku na zagospodarowanie określa art. 109 ust. 1 ustawy o Policji. 

Zgodnie z jego treścią policjantowi, w związku z mianowaniem na stałe, przysługuje zasiłek 

na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz 

z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania na stałe. 

Niewypłacalnie funkcjonariuszom Policji dodatkowych świadczeń w terminie 

stanowi niebezpieczny precedens. Policjanci pełnią swoją służbę w interesie państwa 

i obywateli zapewniając bezpieczeństwo i porządek prawny społeczeństwu. Jednak oni sami 

ani ich rodziny nie mogą od państwa oczekiwać należnych im z mocy ustawy świadczeń. 

Dlatego też na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się 

do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie Rzecznikowi czy zaległe świadczenia 

wypłacane są policjantom wraz z odsetkami za zwłokę. 


