
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. 

Poz. 1593 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 28 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą 

Na podstawie art. 116a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.
2)

) za-

rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła 

w związku ze służbą (Dz. U. poz. 707) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) do dnia 30 września – w przypadku słuchaczy placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników 

służb społecznych oraz studentów uczelni.”; 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc jest przyznawana jednorazowo w roku szkolnym lub akademickim i wynosi: 

1) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dwukrotność przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa 

w art. 99 ust. 3 ustawy o Policji, bez 1/12 równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w roku poprzedza-

jącym datę złożenia wniosku; 

2) dla słuchaczy placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów 

uczelni – trzykrotność przeciętnego uposażenia policjantów, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o Policji, 

bez 1/12 równowartości nagrody rocznej, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.”. 

§ 2. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i nierozpatrzonych ostatecznie stosuje się 

przepisy niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 

i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 862, 904, 960 i 1250. 




