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Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił 
się Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Policjantów, kwestionując zmienione brzmienie § 45 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w 
sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz.738 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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). 

Zmiana dotycząca § 45 ust. 2 spowodowana rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r.zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie umundurowania policjantów ( Dz.U. Nr 70, poz. 373) polega na tym, że 
dodano zastrzeżenie, iż dla policjantów zwolnionych od obowiązku wykonywania zadań 
służbowych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy 
pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu 
uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od 
pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) okres używalności przedmiotów umundurowania 
wskazanych w załączniku do rozporządzenia wydłuża się o czas trwania zwolnienia. 

Z kolei zmiana wprowadzona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości 
i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za 
umundurowanie (Dz. U. Nr 70, poz. 373) polegała na dodaniu w § 3 nowego ust. 4 
ustalającego, że wysokość równoważnika dla policjanta zwolnionego od obowiązku 
wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego 
i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych 
oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego 
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i zwolnień od pracy ustala się z uwzględnieniem wydłużenia okresu używalności 
przedmiotów umundurowania o czas trwania tego zwolnienia. 

Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
z 2007r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) w Policji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
o związkach zawodowych, a więc również wydane do niej przepisy wykonawcze, zaś 
w świetle art. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 
z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu 
przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania 
funkcji związkowej. W szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku 
pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika. Dotyczy to także 
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z § 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 11 marca 1996r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego 
i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach 
zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu 
bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336 ) w okresie urlopu bezpłatnego 
pracownik zachowuje prawo do umundurowania. 

W związku z powyższym konieczna wydaje się ocena dopuszczalności regulacji, 
wprowadzonych ostatnio przeprowadzonymi nowelizacjami dwóch rozporządzeń 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania policjantów 
oraz w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie. 

Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001r. nr 14, poz.147 ze 
zm. ), uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do przedstawionych 
problemów. 


