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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 kwietnia 2001 r.

w sprawie oddelegowania policjantów do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà.

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb oddele-
gowania policjanta do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych po-
za Policjà na czas okreÊlony, przyznawania uposa˝enia
oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych policjantowi
w czasie oddelegowania.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do poli-
cjanta w s∏u˝bie sta∏ej oddelegowanego, za jego zgo-
dà, do pe∏nienia na czas okreÊlony zadaƒ s∏u˝bowych
poza Policjà, zwanego dalej „oddelegowanym poli-
cjantem”.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) pe∏nieniu zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà przez od-
delegowanego policjanta — rozumie si´ przez to
wykonywanie obowiàzków w granicach zadaƒ Po-
licji, okreÊlonych w ustawie z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawà”,

2) instytucji — rozumie si´ przez to Ministerstwo
Spraw Wewn´trznych i Administracji, jednostki or-
ganizacyjne podleg∏e lub nadzorowane przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz inne
jednostki, w których wykonywane sà zadania zwià-
zane z zapewnieniem bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego.

§ 4. 1. Z wnioskiem o oddelegowanie policjanta do
pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà, zwanym da-
lej „wnioskiem”, mogà wystàpiç:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

2) organy Policji,

3) kierownicy instytucji.

2. Wniosek powinien okreÊlaç nazw´ instytucji, sta-
nowisko s∏u˝bowe wyznaczone dla policjanta, kwalifi-
kacje zawodowe wymagane do zajmowania tego sta-
nowiska oraz zakres wykonywanych na tym stanowi-
sku zadaƒ i obowiàzków.

§ 5. Oddelegowanie do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bo-
wych poza Policjà nast´puje po wyra˝eniu zgody przez
policjanta w formie pisemnego oÊwiadczenia, wskazu-
jàcego nazw´ instytucji i stanowisko s∏u˝bowe, na któ-
rym policjant godzi si´ wykonywaç zadania s∏u˝bowe,
a tak˝e czas pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà,
na jaki wyra˝a zgod´.

§ 6. Komendant G∏ówny Policji mo˝e odmówiç
uwzgl´dnienia wniosku, je˝eli na wskazanych stanowi-
skach nie b´dà wykonywane zadania s∏u˝bowe okre-
Êlone w ustawie albo je˝eli jest to uzasadnione potrze-
bami Policji.

§ 7. Komendant G∏ówny Policji zalicza oddelego-
wanemu policjantowi — do celów zwiàzanych z pe∏nie-
niem s∏u˝by w Policji oraz obliczania uposa˝enia i in-
nych nale˝noÊci pieni´˝nych policjanta w okresie od-
delegowania — stanowisko s∏u˝bowe okreÊlone we
wniosku do odpowiedniej grupy uposa˝enia zasadni-
czego policjantów oraz ustala stopieƒ etatowy, do któ-
rego zaszeregowuje to stanowisko, stosownie do za-
szeregowania stanowisk s∏u˝bowych policjantów do
grup uposa˝enia zasadniczego.

§ 8. 1. Komendant G∏ówny Policji przenosi oddele-
gowanego policjanta, na podstawie rozkazu personal-
nego, z pozostawieniem bez przydzia∏u s∏u˝bowego,
do dyspozycji prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych.

2. Rozkaz personalny o oddelegowaniu policjanta
powinien zawieraç:
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1) dat´ przeniesienia policjanta oraz wysokoÊç przy-
s∏ugujàcego policjantowi uposa˝enia na stanowi-
sku s∏u˝bowym dotychczas zajmowanym w Policji,

2) nazw´ instytucji, do której nast´puje oddelegowa-
nie,

3) okreÊlenie stanowiska przeznaczonego dla poli-
cjanta ze wskazaniem sk∏adników uposa˝enia usta-
lonych zgodnie z § 7,

4) okreÊlenie czasu trwania oddelegowania,

5) zakres wykonywanych zadaƒ i obowiàzków,

6) inne warunki oddelegowania.

§ 9. 1. Oddelegowanego policjanta wyznacza na
stanowisko s∏u˝bowe, zgodnie z wnioskiem, kierownik
instytucji.

2. Kierownik instytucji mo˝e przenieÊç oddelego-
wanego policjanta na inne stanowisko s∏u˝bowe ni˝
okreÊlone we wniosku o oddelegowanie, je˝eli na sta-
nowisku tym sà realizowane zadania okreÊlone w usta-
wie. Do przeniesienia konieczna jest zgoda:

1) Komendanta G∏ównego Policji, z wyjàtkiem przy-
padku, gdy przeniesienia dokonuje minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych,

2) policjanta, wyra˝ona w formie pisemnego oÊwiad-
czenia.

§ 10. W razie reorganizacji instytucji, powodujàcej
zmian´ stanowiska s∏u˝bowego, na którym oddelego-
wany policjant wykonuje zadania s∏u˝bowe, kierownik
instytucji mo˝e wystàpiç do Komendanta G∏ównego
Policji z wnioskiem o skierowanie policjanta na inne
stanowisko s∏u˝bowe lub o jego odwo∏anie z oddele-
gowania. Przepisy § 4, § 5, § 9 ust. 2 pkt 1 i § 14 stosu-
je si´ odpowiednio.

§ 11. 1. Oddelegowanemu policjantowi przys∏ugu-
jà uprawnienia i Êwiadczenia, w tym uposa˝enie i inne
Êwiadczenia pieni´˝ne, na zasadach okreÊlonych
w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Do oddelegowanego policjanta stosuje si´ prze-
pisy, które majà zastosowanie do pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach s∏u˝bowych zajmowanych
przez policjantów, w szczególnoÊci dotyczàce obowiàz-
ków pracodawcy i pracownika, regulaminów pracy,
wyró˝nieƒ i kar, czasu pracy, bezpieczeƒstwa i higieny
pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a tak˝e
przyznawania nagród, z uwzgl´dnieniem ust. 3.

3. W przypadku gdy wyp∏acone oddelegowanemu
policjantowi dodatkowe wynagrodzenie roczne jest
ni˝sze od nagrody rocznej obliczonej na podstawie
przepisów, o których mowa w ust. 1, policjantowi przy-
s∏uguje odpowiednie wyrównanie od jednostki organi-
zacyjnej Policji, w której pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed oddelego-
waniem.

4. Oddelegowany policjant nie otrzymuje nale˝ne-
go uposa˝enia, je˝eli w czasie oddelegowania otrzy-
muje wynagrodzenie w walutach obcych, o ile odr´b-
ne przepisy nie stanowià inaczej.

§ 12. 1. Instytucja, do której oddelegowano poli-
cjanta, wyp∏aca oddelegowanemu policjantowi:

1) uposa˝enie,

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne,

3) nagrody uznaniowe.

2. Jednostka organizacyjna Policji, w której poli-
cjant pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed oddelegowaniem, wyp∏aca
oddelegowanemu policjantowi:

1) Êwiadczenia w naturze i ich ekwiwalenty oraz nie-
wymienione w ust. 1 nale˝noÊci i Êwiadczenia przy-
s∏ugujàce z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by,

2) nagrody jubileuszowe,

3) nale˝noÊci z tytu∏u doznania uszczerbku na zdrowiu
i nale˝noÊci poÊmiertne,

4) nale˝noÊci z tytu∏u zwolnienia ze s∏u˝by,

5) wyrównanie, o którym mowa w § 11 ust. 3.

§ 13. Oddelegowanemu policjantowi urlopów
udziela kierownik instytucji, na zasadach i w wymiarze
okreÊlonych w ustawie.

§ 14. 1. Komendant G∏ówny Policji, w przypadku
gdy jest to uzasadnione potrzebami Policji, mo˝e od-
wo∏aç policjanta z oddelegowania, nawet bez jego zgo-
dy, zawiadamiajàc o tym na piÊmie kierownika instytu-
cji i oddelegowanego policjanta, z zastrze˝eniem ust. 2.
Odwo∏anie z oddelegowania jest skuteczne w dniu na-
st´pujàcym po dniu zawiadomienia, chyba ˝e Komen-
dant G∏ówny Policji wska˝e d∏u˝szy okres.

2. Komendant G∏ówny Policji odwo∏uje oddelego-
wanego policjanta z pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji
w trybie ustalonym z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych.

3. Kierownik instytucji, w przypadku gdy jest to uza-
sadnione interesem instytucji, mo˝e skierowaç oddele-
gowanego policjanta, nawet bez jego zgody, do dyspozy-
cji Komendanta G∏ównego Policji, zawiadamiajàc o tym
na piÊmie Komendanta G∏ównego Policji i oddelegowa-
nego policjanta. Skierowanie oddelegowanego policjan-
ta do dyspozycji Komendanta G∏ównego Policji jest sku-
teczne w dniu nast´pujàcym po dniu zawiadomienia,
chyba ˝e kierownik instytucji wska˝e d∏u˝szy okres.

4. Komendant G∏ówny Policji mo˝e odwo∏aç poli-
cjanta z oddelegowania, na jego wniosek z∏o˝ony na
piÊmie, je˝eli kierownik instytucji wyrazi zgod´ na od-
wo∏anie. Odwo∏anie jest skuteczne w dniu nast´pujà-
cym po dniu z∏o˝enia wniosku, chyba ˝e kierownik in-
stytucji wska˝e d∏u˝szy okres.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1—4, kie-
rownik instytucji kieruje policjanta do dyspozycji Ko-
mendanta G∏ównego Policji.

§ 15. Policjant po odwo∏aniu z oddelegowania obej-
muje stanowisko nie ni˝sze od zajmowanego w dniu
odwo∏ania z oddelegowania.

§ 16. Komendant G∏ówny Policji, w stosunku do od-
delegowanych policjantów, którzy w dniu wejÊcia w ˝y-
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cie rozporzàdzenia pe∏nià zadania s∏u˝bowe poza Poli-
cjà, wyda rozkazy personalne o ich oddelegowaniu, na
warunkach i w trybie okreÊlonym w rozporzàdzeniu —
w terminie 3 miesi´cy od dnia jego wejÊcia w ˝ycie.

§ 17. Traci moc zarzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 10 paêdziernika
1997 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania
policjantów do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Poli-

cjà, przyznawania uposa˝enia oraz innych Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych w czasie oddelegowania (Monitor
Polski Nr 77, poz. 729).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki


