
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 września 2014 r.

Poz. 1236

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów 
do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warun-
ków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych ko-
mórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. Nr 62, poz. 423 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 557) wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przełożony, o którym mowa w art. 35a ust. 3–4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwany dalej „prze-
łożonym uprawnionym do zarządzania badań lub testu”, może zarządzić przeprowadzenie obu, tylko jednego z badań 
lub testu, dla danego stanowiska lub komórki organizacyjnej określonych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
albo odmówić ich przeprowadzenia.”;

2) w § 4 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a)  kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Komendantowi Centralnego Biura Śledczego 

Policji – w przypadku badań lub testu zarządzanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)  kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr odpowiednio Komendy Głównej Policji, 

Centralnego Biura Śledczego Policji, komendy wojewódzkiej lub Komendy Stołecznej Policji – w przypad-
ku badań lub testu zarządzanych w stosunku do osoby uprawnionej do złożenia wniosku, o której mowa 
w pkt 1–2a”;

3) w § 7 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  badanie psychologiczne – komórki organizacyjne właściwe do spraw badań psychologicznych w Komen-

dzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz komendach wojewódzkich i Komendzie 
Stołecznej Policji, z zastrzeżeniem, że badania mogą przeprowadzać osoby, które posiadają uprawnienie do 
wykonywania zawodu psychologa;”,

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. 
poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogło-
szonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. 
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b) w pkt 3 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„–   Centralnego Biura Śledczego Policji – w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub 

pełniących służbę w komórce organizacyjnej właściwej do spraw bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia 
Centralnego Biura Śledczego Policji,”;

4) w załączniku nr 1 w tabeli lp. 1 i  2 otrzymują brzmienie:

1 Komórki organizacyjne Centralnego Biura 
Śledczego Policji*

Tak Tak Nie

2 Komórki organizacyjne właściwe w sprawach 
bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia 
Centralnego Biura Śledczego Policji

Tak Tak Tak

5) w załączniku nr 2 tytuł części III otrzymuje brzmienie:

„III.  Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących 
służbę w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia 
Centralnego Biura Śledczego Policji”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk




