Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia ............................. 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych
przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz
członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dopłata do wypoczynku przysługuje policjantowi oraz każdemu uprawnionemu członkowi
jego rodziny w wysokości 26,35% kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy,
ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota dopłaty po jej wyliczeniu podlega
zaokrągleniu do pełnego złotego w górę.”;
2) w § 2:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, można składać nie wcześniej niż:
1) po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za korzystanie przez osoby uprawnione z wczasów,
innych form zorganizowanego lub indywidualnego wypoczynku, za pobyt na leczeniu
sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych
oraz leczniczo-opiekuńczych, a także za korzystanie z usług turystycznych, których czas
trwania, wraz z podróżą, obejmuje co najmniej 7 dni;
2) na 30 dni przed:
a) dniem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze co
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych albo takiej części urlopu, którego wymiar
łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem osiągnie 14 dni kalendarzowych w
roku, za który przysługuje dopłata do wypoczynku, albo
b) zwolnieniem ze służby, albo

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr
140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.
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c) upływem danego roku kalendarzowego, jeżeli nie zaistniały okoliczności wymienione
w pkt 1 lub 2 lit. a i b.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do okresu 14 dni kalendarzowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, wlicza się również
inne dni wolne od służby przypadające w okresie urlopu oraz bezpośrednio przed jego
rozpoczęciem lub zakończeniem.”;
3) uchyla się § 3.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji

w porozumieniu

Minister
Pracy i Polityki Społecznej
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych
przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin (Dz. U. Nr 23, poz. 236) opracowano mając na
uwadze krytyczną ocenę funkcjonującego w dotychczasowych przepisach rozwiązania, które wyłącza
prawo policjanta do dopłaty do wypoczynku za rok kalendarzowy, w którym pobrał on ekwiwalent
pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Zgodnie z § 1 rozporządzenia policjantowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego,
przysługuje dopłata do wypoczynku. Co do zasady więc prawo do przedmiotowego świadczenia
powstaje już 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. Natomiast § 3 rozporządzenia stanowi, że
prawo to nie przysługuje policjantowi, który w roku zwolnienia ze służby pobrał ekwiwalent za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący za ostatni rok służby. Obie normy wzajemnie
się wykluczają. Ratio legis wydania przedmiotowego rozporządzenia, wskazuje na przyznanie
policjantowi i członkom jego rodziny prawa do innych (dodatkowych) świadczeń o charakterze
socjalnym i bytowym, a więc, jak można domniemywać, niezależnych od uprawnień
zagwarantowanych ustawą.
Dlatego też ustanowiona w omawianym przepisie zależność pomiędzy prawem do dopłaty do
wypoczynku a prawem do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia. Ekwiwalent nie powinien być świadczeniem alternatywnym wobec dopłaty, bowiem w
świetle art. 114 ust. 1 pkt 2 i art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr
43, poz. 277, z późn. zm.) stanowi on tylko rekompensatę pieniężną i to niepełną, przysługującą w
zamian określonego świadczenia w naturze (tj. urlopu stanowiącego czas wolny od służby, za który
mimo to przysługuje uposażenie). Zróżnicowanie uprawnień w zakresie dopłaty do wypoczynku
policjanta, który skorzystał z urlopu oraz policjanta, który pobrał w to miejsce stosowny ekwiwalent,
narusza zasadę równości wobec prawa. O ile bowiem obaj w związku z prawem do urlopu pobrali
stosowną należność (uposażenie albo ekwiwalent) o tyle w zakresie dodatkowego świadczenia
socjalnego, jakim jest dopłata do wypoczynku (art. 73 ust. 6 i 7 ww. ustawy o Policji), ich sytuacja
prawna jest biegunowo rozbieżna, niekorzystna dla pobierającego ekwiwalent za niewykorzystany
urlop, nierzadko przecież z przyczyn niezależnych od siebie, a podyktowanych potrzebami służby.
Dopłata do wypoczynku jest świadczeniem płatnym zawsze na wniosek uprawnionego, zaś
możliwość złożenia wniosku została uzależniona od dokonania przedpłaty lub opłaty za pobyt w
ośrodku wczasów, na kolonii, bądź obozie młodzieżowym (pkt 1), albo od terminu rozpoczęcia urlopu
wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze (pkt 2). Dopłata może być jednak wypłacona niezależnie
od faktu wykorzystania urlopu bądź wniesienia opłaty za korzystanie z określonych form wypoczynku
(pkt 3), jeżeli upływa rok kalendarzowy, za który przysługuje to świadczenie.
Na tle powyższego regulacja, która wyłącza prawo do dopłaty w przypadku niewykorzystania
przysługującego urlopu jedynie za ostatni rok służby (i pobrania w to miejsce ekwiwalentu) jest
niesłuszna i niekonsekwentna.
Nawet jednak i wówczas negatywna przesłanka nabycia prawa do dopłaty nie działa jednolicie
wobec wszystkich uprawnionych do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Zrealizowanie bowiem prawa do świadczenia urlopowego przed dniem zwolnienia ze służby
(nabyciem prawa do ekwiwalentu) w związku z wniesieniem stosownych opłat albo przed
rozpoczęciem urlopu, który następnie został wstrzymany nie może skutkować obowiązkiem zwrotu
świadczenia.
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Mając powyższe na uwadze uznać należy za w pełni uzasadniony powrót do rozwiązań
obowiązujących przed wejściem w życie nowelizowanego rozporządzenia, które nie uzależniały
prawa do dopłaty do wypoczynku od ustawowo zagwarantowanego prawa do ekwiwalentu
urlopowego.
Ponadto w projekcie niniejszego rozporządzenia:
1) rozszerzono zakres przedmiotowy przypadków korzystania z wypoczynku poza dotychczas
ustalony katalog obejmujący jedynie wczasy oraz kolonie i obozy młodzieżowe, pokrycie kosztów
których uprawnia do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, na wszelkiego rodzaju formy
zorganizowanego lub indywidualnego wypoczynku, leczenia sanatoryjnego lub o podobnym
charakterze oraz korzystania z innych usług turystycznych o czasie trwania obejmującym
minimum 7 dni (§ 1 pkt 2 lit. a),
2) doprecyzowano sposób ustalania okresu urlopu uprawniającego do złożenia wniosku o wypłatę
świadczenia. Wobec faktu, iż urlop wypoczynkowy jest udzielany policjantom w dniach
roboczych (analogicznie jak pracownikom), zasadnym jest, aby 14-dniowy okres zwolnienia od
zajęć służbowych umożliwiający nieprzerwany wypoczynek funkcjonariusza obejmował także
inne dni wolne od służby przypadające w czasie urlopu oraz bezpośrednio przed jego
rozpoczęciem lub zakończeniem (§ 1 pkt 2 lit b).
W związku ze zniesieniem obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy
służb mundurowych od dnia 1 października 2003 r. na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609)
dokonano także korekty zapisu (§ 1 pkt 1) określającego kwotę bazową, która stanowi podstawę
ustalenia wysokości stawki dopłaty do wypoczynku, pomijając bezprzedmiotowe w chwili obecnej
dookreślenie, iż chodzi o kwotę bazową dla policjantów nieobjętych ubezpieczeniem emerytalnorentowym.
Projektowane regulacje nie są objęte przepisami prawa Unii Europejskiej.
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Ocena Skutków Regulacji (OSR)
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Celem regulacji jest zrównanie uprawnień wszystkich policjantów do dopłaty do wypoczynku.
2. Podmioty, na które będzie oddziaływać akt prawny
Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na policjantów oraz płatników świadczenia,
którymi są komórki socjalne i finansowe jednostek organizacyjnych Policji.
3. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do postanowień
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr
169, poz. 1414).
Projekt przedstawiono do opinii NSZZ Policjantów. Strona związkowa zaproponowała podwyżkę
stawki świadczenia do wysokości 30% kwoty bazowej, tj. o blisko 14%. Wobec braku możliwości
pokrycia dodatkowych skutków finansowych z tego tytułu propozycja nie mogła być
uwzględniona.
4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego
Skutki finansowe wejścia w życie rozporządzenia znajdą pokrycie w budżecie Policji
zaplanowanym na rok bieżący.
Nowelizacja nie
terytorialnego.

spowoduje

skutków

finansowych

w

budżecie

jednostek

samorządu

5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na ww. obszary.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie oddziaływać na sytuację i rozwój regionów.

