ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a
komendantem wojewódzkim Policji w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych
(1)
etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji.
(Dz. U. Nr 22, poz. 208 ze zm. z dnia 19 marca 1999 r.)

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991
r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4,
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z
1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji na
terenie gminy lub powiatu, zwane dalej "porozumieniem", określa:
1) termin obowiązywania porozumienia,
2) liczbę oraz strukturę dodatkowych etatów,
3) kryteria wyboru policjantów,
4) wysokość kosztów utrzymania dodatkowych etatów na dany rok budżetowy,
5) wysokość środków finansowych przekazywanych na rachunek jednostki realizującej wydatki oraz, z
uwzględnieniem § 3 ust. 1, terminy ich przekazywania,
6) zakres odpowiedzialności z tytułu nieterminowego przekazania środków finansowych lub przekazania
w wysokości niższej niż ustalona,
7) formę i szczegółowość rozliczeń z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów dotyczących
zasad finansowania wydatków publicznych.
2. Porozumienie może określać także obowiązek organu powiatu lub gminy:
1) zapewnienia policjantom lokali mieszkalnych lub kwater tymczasowych,
2) udostępnienia Policji pomieszczeń na cele służbowe związane z obsadą dodatkowych etatów.
§ 2. 1. Strony porozumienia mogą przedłużać termin obowiązywania porozumienia na okres
kolejnych co najmniej 5 lat.
2. Przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany warunków porozumienia w formie
stosownego aneksu, który podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji.
§ 3. 1. Koszty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, obejmują:
1) uposażenia policjantów ustalone na podstawie odrębnych przepisów,
2) pozostałe świadczenia i należności finansowe policjantów, w tym nagrody roczne, uznaniowe i
jubileuszowe oraz odprawy i świadczenia dla policjantów zwalnianych ze służby, wypłacane zarówno
w okresie obowiązywania porozumienia, jak i w związku z jego upływem,
3) niezbędne wydatki pozapłacowe związane z wyposażeniem policjantów do pełnienia służby, według
norm obowiązujących w Policji,
4) pozostałe koszty utrzymania policjantów w proporcji do ich funduszu płac w wysokości zapewniającej
co najmniej osiągnięcie relacji wydatków rzeczowych do osobowych, występującej we właściwej
terytorialnie komendzie wojewódzkiej Policji.
(2)
2. Zakres kosztów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji i przepisy wydane na jej podstawie.
3. Koszty utrzymania dodatkowych etatów podlegają, w każdym kolejnym roku obowiązywania
porozumienia, aktualizacji uwzględniającej faktyczny wzrost kosztów rodzajowych, o których mowa w § 3
ust. 1.

§ 4. 1. Przekazanie środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, nie może nastąpić później niż na 7
dni roboczych:
1) przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który powinna nastąpić
wypłata uposażeń - w odniesieniu do uposażeń i pozostałych należności policjantów (płatnych z
góry),
2) od terminu wyznaczonego przez jednostkę Policji - w odniesieniu do wydatków, o których mowa w §
3 ust. 1 pkt 2-4, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1.
2. Skutki finansowe z tytułu nieterminowego przekazania środków finansowych lub przekazania w
niższej wysokości niż ustalona obciążają odpowiednio budżet gminy lub powiatu.
§ 5. 1. Środki finansowe na utrzymanie dodatkowych etatów Policji na terenie gminy lub powiatu nie
mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w porozumieniu.
2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, sprawuje w imieniu stron
porozumienia Komendant Główny Policji.
3. Komendant Główny Policji informuje strony porozumienia o wynikach przeprowadzonej kontroli.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

