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Olsztyn, 15 lutego 2016 r. 
ZZ – 59/2016 

    
 

Pan 
Jarosław Zieliński 

 
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji 

     
 

Działając w interesie policjantów garnizonów: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań  zmierzających do wprowadzenia zmian w: 

 

1. rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2009 

r., Nr 90, poz. 738, z 2011 r. Nr 70, poz. 372 i Nr 175 poz. 1047, z 2012 r., Nr 0, poz. 1483, z 2014 r., 

Nr 0, poz. 1285, z 2015 r., Nr 0, poz. 946 i Nr 0, poz. 1003), polegających na powrocie do 

uregulowań sprzed nowelizacji z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 70, poz. 372);   

 

2. rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania 

policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. Nr 47, poz. 279, z 2011 

r. Nr 70, poz. 373, z 2014 r. Nr 0, poz. 1295), polegających na powrocie do uregulowań sprzed 

nowelizacji z dnia 31 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 70, poz. 373).  

 

 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Zmiany wprowadzone w marcu 2011 r. zarówno w przepisach wykonawczych w sprawie 

umundurowania policjantów, jak i tych, które regulują przyznawanie policjantom równoważnika 

pieniężnego w zamian za to umundurowanie zróżnicowały policjantów nie tylko pod względem rodzaju 

służb (kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz wspomagającej), ale także pod względem przynależności 

związkowej, a konkretnie, faktu pełnienia funkcji z wyboru i korzystania z uprawnienia, o którymg mowa w 

art. 31 ust 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r., Nr 0, poz. 1881). 

 

NSZZ Policjantów nigdy tych zmian nie zaakceptował. Sprzeciwiał się im na etapie projektowania  

i podejmował próby mające na celu przywrócenie normalności po ich wprowadzeniu. Niestety, działania te 

okazały się bezskuteczne. W chwili obecnej ponawiamy dotychczasowe starania NSZZ Policjantów ufając,  

że obecne kierownictwo resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji – w odróżnieniu od swoich 

poprzedników – właściwie rozumie potrzeby naszego środowiska i przede wszystkim traktuje policjantów 

poważnie.  

 

We wniosku z dnia 29 kwietnia 2011 r. (L.dz. ZZ-367/2011, w załączeniu), adresowanym do 

ówczesnego Premiera, Zarząd Główny NSZZ Policjantów szczegółowo wykazał, że przepisy mundurowe,  
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o których zmianę wnioskujemy również w tej chwili, są niekonstytucyjne, ponieważ w sposób pozbawiony 

argumentów merytorycznych różnicują status policjantów. Wniosek sprzed pięciu lat pozostaje wciąż 

aktualny i dlatego, załączamy go jako szczegółowe uzasadnienie do wniosku naszego, wyrażając przy tym 

przekonanie, iż niedawna zmiana na szczeblach władzy państwowej stworzyła warunki, aby szybko i 

skutecznie eliminować z obowiązujących przepisów wszelkie patologie, w tym także dyskryminację 

istniejącą w obrębie regulacji odnoszących się do kwestii umundurowania i ekwiwalentu w zamian za to 

umundurowanie.    

 

Doskonałą okazją, aby zająć się tym tematem w sposób kompleksowy jest naszym zdaniem 

przekazanie do zaopiniowania projektu rozporządzenie MSWiA z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającego 

rozporządzenie ws. umundurowania policjantów. Projektowane tam zmiany są jednak, w naszej opinii, 

dalece niewystarczające. Ich zakres ogranicza się bowiem do kwestii wizerunkowych oraz pewnego rodzaju 

optymalizacji w łączeniu elementów umundurowania, co zapewne wpłynie na poprawę warunków 

pełnienia służby, ale w żaden sposób nie wyeliminuję patologii, o której mowa w załączonym uzasadnieniu. 

Najprostszym sposobem na wyeliminowanie dyskryminacji wobec policjantów pełniących służbę w pionach 

kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych i wspomagających, względem pionów realizujących zadania 

prewencyjne i konwojowe – chociaż w obrębie tej ostatniej kategorii również występuje nieuzasadnione 

zróżnicowanie, czego doskonałym przykładem może być sytuacja funkcjonariuszy oddziałów prewencji 

Policji – jest powrót do zapisów sprzed nowelizacji przeprowadzonej w dniach 28 i 31 marca 2011 r. 

 

     

   

Podpisy: 

 

• ZW w Bydgoszczy, Jarosław Hermański …………………………………………..  

• ZW w Zielonej Górze, Robert Bielecki ………………………………………….. 

• ZW w Łodzi, Zbigniew Jagiełło  …………………………………………..  

• ZW w Krakowie, Janusz Łabuz  …………………………………………..  

• ZW w Olsztynie, Sławomir Koniuszy …………………………………………..  

• ZW w Poznaniu, Andrzej Szary  …………………………………………… 

Załączniki: 

 kserokopia pisma ZG NSZZ Policjantów L.dz. ZZ-367/2011 d dnia 29 kwietnia 2011 r., adresowanego 
do Prezesa RM Donalda Tuska. 
 

Do Wiadomości: 

 Zarząd Główny NSZZ Policjantów 
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