
Dziennik Ustaw Nr 148 — 11900 — Poz. 1659

1659

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podj´cie zaj´cia zarobkowego,
sk∏adania oÊwiadczenia o stanie majàtkowym oraz w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onych w tych sprawach.

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101,

poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877,
Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189,
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Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —
prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 usta-
wy,

3) komórka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach oso-
bowych — komórk´ organizacyjnà w komendzie
lub szkole Policji podleg∏à prze∏o˝onemu w∏aÊci-
wemu w sprawach osobowych, wykonujàcà czyn-
noÊci w zakresie spraw osobowych policjantów,

4) zezwolenie — zezwolenie na podj´cie zaj´cia za-
robkowego poza s∏u˝bà, udzielane przez prze∏o˝o-
nego w∏aÊciwego w sprawach osobowych.

§ 2. 1. Policjant ubiegajàcy si´ o zezwolenie sk∏ada
w komórce organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach oso-
bowych pisemny wniosek, okreÊlajàcy:

1) nazw´ i adres podmiotu, u którego zamierza podjàç
zaj´cie zarobkowe,

2) charakter zaj´cia zarobkowego i przewidywany za-
kres obowiàzków,

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego,

4) przewidywany okres trwania zaj´cia zarobkowego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przed po-
wierzeniem policjantowi funkcji we w∏adzach spó∏ki,
fundacji lub innego podmiotu prowadzàcego dzia∏al-
noÊç gospodarczà.

§ 3. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych udziela policjantowi zezwolenia na podj´cie zaj´-
cia zarobkowego poza s∏u˝bà, je˝eli zaj´cie takie:

1) nie zak∏óci wykonywania przez policjanta obowiàz-
ków s∏u˝bowych w granicach zadaƒ Policji okreÊlo-
nych w ustawie,

2) nie narusza presti˝u s∏u˝by,

3) nie podwa˝y zaufania do bezstronnoÊci policjanta,

4) nie pozostaje w sprzecznoÊci z interesem s∏u˝by
i jej zadaniami.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku zawiada-
mia  na piÊmie policjanta o udzieleniu zezwolenia,
a w sytuacji gdy którykolwiek z warunków, o których
mowa w ust. 1, nie zostanie spe∏niony, o odmowie
udzielenia zezwolenia.

3. Zawiadomienie o udzieleniu zezwolenia, o któ-
rym  mowa w ust. 2, powinno wskazywaç:

1) podmiot, u którego policjant podejmie zaj´cie za-
robkowe,

2) charakter zaj´cia zarobkowego,

3) czas i miejsce wykonywania zaj´cia zarobkowego,

4) okres, na który udzielono zezwolenia.

4. Zawiadomienie o odmowie udzielenia zezwole-
nia, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga uzasadnie-
nia.

§ 4. 1. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym z∏o˝one
przez policjanta dotyczy majàtku odr´bnego policjanta
oraz majàtku obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàt-
kowà.

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç w szczególnoÊci: informacje o posiada-
nych zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia-
∏ach i akcjach w spó∏kach prawa handlowego, a ponad-
to o nabytym przez policjanta albo jego ma∏˝onka od
Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby prawnej,
gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego, powiatu lub
zwiàzku powiatów, albo sejmiku województwa mieniu,
które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu. OÊwiad-
czenie to powinno równie˝ zawieraç dane dotyczàce
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pe∏nienia
funkcji w spó∏kach prawa handlowego, fundacjach lub
spó∏dzielniach, z wyjàtkiem pe∏nienia funkcji w radzie
nadzorczej spó∏dzielni mieszkaniowej.

§ 5. Do z∏o˝enia oÊwiadczenia o stanie majàtko-
wym, o którym mowa w § 4, stosuje si´ odpowiednio
formularz okreÊlony w rozporzàdzeniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w spra-
wie ustalenia wzorów formularzy oÊwiadczeƒ o prowa-
dzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej i o stanie majàtko-
wym (Dz. U. Nr 162, poz. 1106).

§ 6. 1. Policjant sk∏ada oÊwiadczenie o stanie majàt-
kowym na polecenie prze∏o˝onego w∏aÊciwego
w sprawach osobowych, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Komendant wojewódzki Policji, Komendant
Wy˝szej Szko∏y Policji oraz komendant szko∏y Policji,
a tak˝e ich zast´pcy, sk∏adajà oÊwiadczenie o stanie
majàtkowym na polecenie Komendanta G∏ównego Po-
licji. Komendant powiatowy (miejski) Policji oraz ich
zast´pcy sk∏adajà takie oÊwiadczenie na polecenie ko-
mendanta wojewódzkiego Policji.

3. Policjanci wymienieni w ust. 1 i 2 sk∏adajà
oÊwiadczenie o stanie majàtkowym prze∏o˝onemu,
który wyda∏ polecenie z∏o˝enia takiego oÊwiadczenia,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania polecenia.

§ 7. 1. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym policjant
sk∏ada bezpoÊrednio prze∏o˝onemu okreÊlonemu
w § 6, który niezw∏ocznie przekazuje je do komórki  or-
ganizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach osobowych, w ce-
lu rejestracji i w∏àczenia do akt osobowych policjanta
jako dokumentu poufnego w rozumieniu przepisów
o ochronie informacji niejawnych. OÊwiadczenie prze-
chowuje si´ w aktach osobowych przez 5 lat.

2. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym sk∏ada si´
w zamkni´tej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwi-
skiem policjanta, datà z∏o˝enia oÊwiadczenia oraz na-
pisem „oÊwiadczenie majàtkowe”.

§ 8. Zezwolenia na wykonywanie zaj´cia zarobko-
wego poza s∏u˝bà, wydane policjantom przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, zachowu-
jà wa˝noÊç przez okres 3 miesi´cy od dnia jego wejÊcia
w ˝ycie.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: K. Janik


