
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 września 2014 r.

Poz. 1286

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 22 września 2014 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 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) za-
rządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkła-
du czasu służby policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1471) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2)  jednostka organizacyjna Policji – komendę, Centralne Biuro Śledcze Policji, komisariat, komisariat specjali-
styczny, oddział i samodzielny pododdział prewencji Policji, pododdział antyterrorystyczny Policji, Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, ośrodek szkolenia Policji i instytut badawczy,

3)  kierownik komórki organizacyjnej – dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej), naczelnika zarzą-
du, naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej), kierownika sekcji, kierownika policyjnej izby 
dziecka, kierownika referatu, kierownika ogniwa, kierownika posterunku Policji, kierownika rewiru dzielnico-
wych, dyrektora instytutu, kierownika zakładu, redaktora naczelnego, kierownika studium, dowódcę kompanii 
oraz dowódcę plutonu,

4) pora nocna – czas od godziny 2200 do 600,

5) służba w porze nocnej – służba pełniona co najmniej przez 3 godziny w porze nocnej.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozkład czasu służby, o którym mowa w ust. 1, wprowadza w podległej jednostce organizacyjnej Policji Ko-
mendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendant wojewódzki (Komendant Sto-
łeczny) Policji, komendant powiatowy (miejski) lub rejonowy Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz dyrektor instytutu badawczego, zwany dalej „przełożonym właściwym 
w sprawach osobowych”.”;

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. 
poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogło-
szonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.
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3) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, po 8 godzinach służby policjantowi 
udziela się co najmniej 11 godzin czasu wolnego, a jeżeli pełnił on służbę w porze nocnej – co najmniej 14 go-
dzin czasu wolnego. Po pięciu kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej policjantowi udziela się co naj-
mniej 48 godzin czasu wolnego.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1, policjant nie może pełnić więcej niż 
dziesięciu służb w porze nocnej w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby lub 
tym, że jego nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na 
których jest wymagane pełnienie służby w sposób ciągły.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, po 12 godzinach służby policjantowi 
udziela się co najmniej 24 godzin czasu wolnego, a jeżeli pełnił on służbę w porze nocnej – co najmniej 48 go-
dzin czasu wolnego.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. W zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 2, policjant nie może pełnić więcej niż 
ośmiu służb w porze nocnej w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby lub tym, 
że jego nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenie organizacji służby na stanowiskach, na których 
jest wymagane pełnienie służby w sposób ciągły.

5b. Policjantowi pełniącemu służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
w każdym tygodniu udziela się czasu wolnego nie krótszego niż 35 godzin, obejmującego czas wolny po zakoń-
czeniu zmiany. W przypadkach:
1) o których mowa w § 8 ust. 1,
2)  realizacji zadań o szczególnym charakterze dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego, w szczególności mających na celu zapobieżenie zdarzeniom, o których mowa 
w art. 18 ust. 1 ustawy

– udzielony czas wolny może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Policjantowi pełniącemu służbę w niedzielę zapewnia się co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wol-
ną od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem.”;

4) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W podstawowym rozkładzie czasu służby policjantowi udziela się po zakończeniu służby w danym dniu cza-
su wolnego nie krótszego niż 11 godzin. W każdym tygodniu policjantowi udziela się czasu wolnego nie krótszego niż 
35 godzin, obejmującego czas wolny po zakończeniu służby. W przypadkach:

1) o których mowa w § 8 ust. 1,

2)  realizacji zadań o szczególnym charakterze dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, w szczególności mających na celu zapobieżenie zdarzeniom, o których mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy

– udzielony czas wolny może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.”;

5) w § 8:

a) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Przedłużenie czasu służby ponad normę, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, nie może spowodować prze-
kroczenia przeciętnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu służby w przyjętym okresie rozliczeniowym.

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku realizacji zadań o szczególnym charakterze dla ochrony bez-
pieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności mających na celu 
zapobieżenie zdarzeniom, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy.”,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedłużenie czasu służby następuje na polecenie kierownika komórki organizacyjnej lub dyżurnego jed-
nostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę. O wydanym poleceniu kierownik lub dyżurny za-
wiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji – dyrektora biura lub 
równorzędnej komórki organizacyjnej.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, a w szczególności na przyjęcie lub zdanie do-
kumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia, wlicza się do czasu służby. Czas ten nie powinien być dłuż-
szy niż 30 minut.”;

7) w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rozkład czasu służby policjanta biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej określa dowódca akcji lub 
operacji.”;

8) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W czasie gdy policjant pełni dyżur domowy:

1)  przebywa on w miejscu zamieszkania lub innym miejscu, z którego może w krótkim czasie stawić się w jednost-
ce organizacyjnej Policji, w której pełni służbę,

2)  przełożony lub kierownik, o których mowa w ust. 1, albo wskazana przez nich osoba w każdej chwili mają moż-
liwość nawiązania kontaktu z tym policjantem.

3. Policjant może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym nie więcej niż raz w niedzielę lub 
święto. Czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 24 godzin, a w dniu, w którym policjant pełni służbę – 
16 godzin. Czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu nie może przekroczyć łącznie 48 godzin.”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Służba w niedzielę lub święto, w godzinach zaliczanych do pory nocnej oraz w czasie przekraczającym 
normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy nie może być pełniona przez policjanta-kobietę w ciąży.

2. Służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach zaliczanych do pory nocnej nie może być pełniona przez:

1) policjanta będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki,

2)  policjanta opiekującego się dzieckiem do 8 lat, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugie z rodziców lub 
opiekun,

3) policjanta-kobietę karmiącą dziecko piersią

– bez ich zgody.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 w części zmieniają-
cej § 2 pkt 2 w odniesieniu do Centralnego Biura Śledczego Policji oraz § 1 pkt 2 zmieniającego § 3 ust. 2 w odniesieniu do 
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, które wchodzą w życie z dniem 9 października 2014 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk




