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Karta Policjanta - dodatek do Kontroli Obywatelskiej Policjanta
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późn. zm.)
Art. 58.1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.
2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora,
organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z
popełnieniem przestępstwa.
3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi
Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.
Art. 63. Zakaz przynależności do partii politycznej
2. Z chwilą przyjęcia policjanta do służby ustaje jego dotychczasowe członkostwo w partii politycznej.
3. Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego o przynależności do stowarzyszeń krajowych działających poza
służbą.
Art. 66. 1. Policjant podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w
Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych korzysta również policjant, który poza czasem służby działa na rzecz:
1) zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego;
2) przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) ujęcia sprawcy czynu zabronionego.
Art. 70.1. Policjant otrzymuje bezpłatne umundurowanie.
Art. 72. Wyżywienie w czasie pełnienia służby
1. Policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w
zamian za wyżywienie.
Art. 73.1. Policjantowi i członkom jego rodziny przysługuje raz w roku prawo przejazdu na koszt właściwego organu Policji
środkami publicznego transportu zbiorowego do jednej z obranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.
3. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona otrzymuje zryczałtowany równoważnik
pieniężny.
5. Zwrot kosztów przejazdu lub zryczałtowany równoważnik pieniężny, o których mowa w ust. 1 i 3, nie przysługują
policjantowi w roku kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego na podstawie odrębnych przepisów.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane także inne świadczenia socjalne i bytowe.
Art. 75.1. Policjantowi i członkom jego rodziny przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń służby zdrowia resortu spraw
wewnętrznych na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
2. Policjant i członkowie jego rodziny mogą również korzystać z bezpłatnych świadczeń leczniczych zakładów społecznej
służby zdrowia w zakresie i na warunkach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych lub świadczeń leczniczych innych zakładów służby zdrowia na warunkach
określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
Art. 76.1. Policjantowi, który nabył prawo do policyjnej renty z tytułu inwalidztwa niepozostającego w związku ze służbą,
oraz uprawnionym członkom jego rodziny, a także osobom uprawnionym do renty rodzinnej po funkcjonariuszu, którego
śmierć nie pozostaje w związku ze służbą, przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych społecznej służby
zdrowia.
2. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły
sanitarne określa odrębna ustawa.
Art. 77.1. Za członków rodziny policjanta uprawnionych do świadczeń przewidzianych w art. 73 prawo przejazdu środkami
publicznymi transportu zbiorowego, art. 75 uprawnienie do świadczeń służby zdrowia i art. 76 uprawnienie do
bezpłatnych świadczeń leczniczych społecznej służby zdrowia uważa się małżonka i dzieci.
2. Za dzieci uważa się dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, które:
1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 24 lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole
wyższej, a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo
2) stały się inwalidami I (obecnie: całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji) lub II
grupy (obecnie: całkowicie niezdolne do pracy) przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1.
Art. 79.1. Policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, jeżeli
przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień
może korzystać tylko jedno z nich.
2. Policjantowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie, w którym mógłby
korzystać z urlopu wychowawczego.
Art. 82.1. Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych.
2. Policjant uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy służby w wymiarze połowy urlopu
przysługującego po roku służby.

W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej okupionej ciężką pracą.
Odwdzięcz się wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
Bardzo prosimy udostępniaj tą zrzutkę gdzie tylko możesz. Walczymy o tą samą sprawę.
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3. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze policjant nabywa z upływem roku służby. Do tego urlopu wlicza się urlop, o
którym mowa w ust. 2.
Art. 83.1. Policjanta można odwołać z urlopu wypoczynkowego z ważnych względów służbowych, a także wstrzymać
udzielenie mu urlopu w całości lub w części. Termin urlopu może być także przesunięty na wniosek policjanta,
umotywowany ważnymi względami.
2. Policjantowi odwołanemu z urlopu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według norm ustalonych w przepisach o
należnościach służbowych w przypadkach przeniesienia lub oddelegowania, jak również innych kosztów.
3.
Odwołanie
policjanta
z
urlopu
ze
względów
służbowych
wymaga
zgody
przełożonego.
4. Policjantowi, który nie wykorzystał urlopu w danym roku kalendarzowym, urlopu tego należy udzielić w ciągu
pierwszych 3 miesięcy następnego roku.
Art. 83a.1. Policjantowi posiadającemu status weterana poszkodowanego przysługuje prawo do corocznego płatnego
dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych.
2. Prawo do urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje policjantowi posiadającemu status weterana
poszkodowanego uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego i urlopów dodatkowych, z wyłączeniem urlopu
dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w wymiarze
przekraczającym 26 dni roboczych.
3. Prawo do pierwszego urlopu, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem, w którym decyzja administracyjna o
przyznaniu statusu weterana poszkodowanego stała się ostateczna, przy czym realizacja tego prawa może nastąpić nie
wcześniej niż z dniem przedstawienia przez policjanta tej decyzji przełożonemu, o którym mowa w art. 32 właściwość
organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
4. Urlop, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w całości w roku kalendarzowym, w którym policjant ma do niego
prawo, w terminie uzgodnionym z przełożonym policjanta.
5. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do urlopu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy wydane
na podstawie art. 86 rozporządzenie w sprawie przyznawania urlopów.

Art. 85.Policjantowi można udzielić płatnego urlopu zdrowotnego lub okolicznościowego, a także urlopu
bezpłatnego z ważnych przyczyn.
Art. 87.1. Policjantowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali
kwalifikacje zawodowe, mogą być udzielane wyróżnienia:
1) pochwała;
2) krótkoterminowy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni roboczych;
3) przyznanie odznaki resortowej;
4) przedterminowe mianowanie na wyższy stopień policyjny.
2. Wyróżnienia udziela policjantowi uprawniony przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w
sprawach personalnych policjantów, ust. 1.
3. Wyróżnienia nie udziela się policjantowi:
1) ukaranemu karą dyscyplinarną, przed jej zatarciem;
2) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone,
przez okres roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
Postulujemy następujące zmiany w prawie:
1. Warunkiem dopuszczenia do pracy w Policji jest ukończenie wyższych studiów prawniczych.
2. Skarb Państwa finansuje edukację prawniczą policjanta, za co policjant zobowiązany jest odbyć
piętnastoletni staż pracy w Policji. W przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy policjant
zobowiązany jest zwrócić Skarbowi Państwa poniesione koszty wykształcenia, przy czym każde trzy lata
służby pomniejszają należność o jeden rok edukacji.
3. Policjant zwolniony jest z obowiązku zwrotu kosztów, o których w pkt. 2., jeżeli dostarczy wymiarowi
sprawiedliwości dowody na popełnienie przez jego przełożonego przestępstwa ściganego z urzędu lub
przestępstwa skarbowego.
4. W przypadku dostarczenia wymiarowi sprawiedliwości dowodów, o których mowa w pkt. 3., policjantowi
Skarb Państwa wypłaca nagrodę w kwocie równej PIĘCIOKROTNOŚCI ŚREDNIEGO ROCZNEGO
WYNAGRODZENIA przypadającej w roku, w którym policjant dostarczył te dowody.
5. Instytucja Komendanta Głównego Policji zostaje zlikwidowana. Głównym przełożonym wszystkich
policjantów jest Prokurator Generalny
Chcemy zniszczyć przestępczość, ignorancję prawa i patologię w Policji – zaczynając od dowódców, którzy
sprzeniewierzyli się Rocie Policjanta. Wspólnie doprowadzimy do usunięcia z Policji ignorantów i agenturę
przestępców, a także tych, którzy stanowiska otrzymują z uwagi na koneksje rodzinne i polityczne.
W walce o swoją wolność korzystasz z owoców naszej własności intelektualnej okupionej ciężką pracą.
Odwdzięcz się wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę https://zrzutka.pl/h266xv
Bardzo prosimy udostępniaj tą zrzutkę gdzie tylko możesz. Walczymy o tą samą sprawę.

