Projekt z dnia 28 urudnia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI !)
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2067. z późn. zm.2)) zarządza się. co następuje:
§ 1. W

rozporządzeniu

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

z dnia

18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1471,
z 2014 r. poz. 1286 oraz z 2018 r. poz. 209) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może ustalić dniem wolnym
od służby dzień przypadający między dniami wolnymi od służby, pod warunkiem
wyznaczenia soboty dniem służby.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

" 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r.
poz. 106, 138,4)6.650,730. 1039, 1544, 1669, 2077. 2102, 2245 i 2399.

Uzasadnienie
Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października
2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1471. z późn. zm.jjest spowodowana
potrzebą dostosowania obowiązujących regulacji związanych z wyznaczaniem dla policjantów dnia
wolnego od służby przypadającego między dniami wolnymi od służby do rozwiązań obowiązujących
i stosowanych wobec pracowników urzędów administracji rządowej.
Zgodnie z aktualnym brzmienie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, przełożony właściwy
w sprawach osobowych może ustalić dniem wolnym od służby dzień przypadający między dniami
wolnymi od służby i wyznaczyć dniem służby najbliższą sobotę. Jeżeli sobota przypada po wolnym od
służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem, przełożony właściwy w sprawach
osobowych wyznacza dniem służby sobotę następną. Takie rozwiązanie ogranicza możliwość
wyznaczenia soboty dniem służby za dzień przypadający między dniami wolnymi od służby
w terminach, w których ustalone są soboty dniem pracy za dzień wolny od pracy dla pracowników
urzędów administracji rządowej. Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów umożliwi wyznaczanie soboty dniem
służby dla policjantów w tych samych terminach, w których wyznaczono sobotę dniem pracy dla
pracowników urzędów administracji rządowej, co umożliwi właściwe zabezpieczenie realizacji zadań
w jednostkach organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę zarówno policjanci jak również
wykonują pracę członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy niebędący członkami korpusu służby
cywilnej. Ustalenie dniem wolnym od służby dnia przypadającego między dniami wolnymi od służby
i wyznaczenie soboty dniem służby za ustalony dzień wolny od służby będzie następowało w 3miesięcznym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 poz. 2067 z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem następującym
po dniu ogłoszenia, co wynika z potrzeby zapewnienia właściwego zabezpieczenie realizacji zadań
w jednostkach organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę zarówno policjanci jak również
wykonują pracę członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy niebędący członkami korpusu służby
cywilnej. Zaproponowany termin wejścia w życie, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523), ma na uwadze ważny interes państwa, a zasady demokratycznego państwa prawa
nie stoją temu na przeszkodzie.
Projektowane zmiany rozporządzenia nie są objęte prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów' technicznych 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.) i w' związku
z tym nie podlega procedurze notyfikacji.
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) projekt rozporządzenia został udostępniony
na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto 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, z późn. zm.) projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w' serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt został przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 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.
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Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Mariusz Cichomski
Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
tel. 22 601 40 70. e-mail: dpp.koordynacja@mswia.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, przełożony właściwy w sprawach osobowych
może ustalić dniem wolnym od służby dzień przypadający między dniami wolnymi od służby i wyznaczyć dniem służby
najbliższą sobotę. Jeżeli sobota przypada po wolnym od służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem,
przełożony właściwy w sprawach osobowych wyznacza dniem służby sobotę następną.
Takie rozwiązanie uniemożliwia wyznaczenie innej niż wskazano wyżej soboty dniem służby za dzień przypadający
między dniami wolnymi od służby. Tym samym przełożony właściwy w sprawach osobowych ma ograniczoną
możliwość wyznaczenia soboty dniem służby w zamian za dzień wolny od służby w terminach, w których ustalone są
soboty dniem pracy za dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów w zakresie umożliwienia przełożonym w sprawach
osobowych wyznaczanie soboty dniem służby dla policjantów również w soboty inne niż wskazano dotychczas.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie
rozkładu czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1471, z późn. zm.) jest spowodowana potrzebą dostosowania
obowiązujących regulacji związanych z wyznaczaniem dla policjantów dnia wolnego od służby przypadającego między
dniami wolnymi od służby do rozwiązań obowiązujących i stosowanych wobec pracowników urzędów administracji
rządowej. Wydanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rozkładu czasu służby policjantów umożliwi wyznaczanie soboty dniem służby dla policjantów w tych
samych terminach, w których wyznaczono sobotę dniem pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.
Pozwoli to na właściwe zabezpieczenie realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę
zarówno policjanci jak również wykonują pracę członkowie korpusu służby cywilnej i pracownicy niebędący członkami
korpusu służby cywilnej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na charakter projektowanej regulacji odstąpiono od analizy prawno-porównawczej z rozwiązaniami w innych
krajach.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływań ie

Policja

103 309
funkcjonariusz}'

Meldunek o stanie
kadr Policji na dzień
1 lipca 2018 r.

Ustalanie dniem wolnym od służby
dnia przypadającego między dniami
wolnymi od służby i wyznaczanie
dniem służby soboty,

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wy ników konsultacji
Projekt rozporządzenia został udostępniony 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). Ponadto 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, z późn. zm.) projekt został zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projektowane rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym samym projekt
nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt został skierowany do opinii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
6.

Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zl]
2
4
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7
8
0
1
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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

7.

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora
finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.

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
duże przedsiębiorstwa
W ujęciu
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w min zl.
przedsiębiorstw______
ceny stale z
rodzina, obywatele oraz
r.)
gospodarstwa domowe
duże przedsiębiorstwa
W ujęciu
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Projekt nie zawiera regulacji dotyczących majątkowych praw i obowiązków
przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów
administracji publicznej i nie podlega obowiązkowi dokonania oceny
przewidywanego wpływu proponowanych rozwiązań na działalność mikro,

małych i średnich przedsiębiorców stosownie do przepisów ustawy z dnia
6 marca 201 8 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646. z późn. zm.).
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
8.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe, jak również na osoby starsze i niepełnosprawne.

Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wy nikających z projektu

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

□ tak
□ nie
O nie dotyczy

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

Z\ zwiększenie liczby dokumentów
L] zwiększenie liczby procedur
I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektron izacj i.

□ tak
□ nie
I I nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
I I środowisko naturalne
I I sytuacja i rozwój regionalny
I I inne:

Omówienie wpływu

I I demografia
I I mienie państwowe

I I informatyzacja
I I zdrowie

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wejścia w życie.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektowanych zmian.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

