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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 8 lutego 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sk∏adania egzaminów oraz mianowania policjantów
na stopnie policyjne
niu dla absolwentów szkó∏ wy˝szych, sk∏ada raport o skierowanie na egzamin, zwany dalej „raportem”, prze∏o˝onemu nie
póêniej ni˝ 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie
sk∏adania egzaminów oraz mianowania policjantów
na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 95, poz. 872 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 213 i Nr 147, poz. 1227) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Policjant przyst´puje do egzaminu, je˝eli:
1) pe∏ni s∏u˝b´ na stanowisku, dla którego
jest okreÊlony policyjny stopieƒ etatowy
w korpusie Policji w∏aÊciwym dla rodzaju
sk∏adanego egzaminu;
2) uzyska∏ pozytywnà opini´ prze∏o˝onego
lub pozytywnà okresowà ocen´ w rozumieniu przepisów o opiniowaniu s∏u˝bowym funkcjonariuszy Policji;
3) ukoƒczy∏ szkolenie zawodowe podstawowe, specjalistyczne albo dla absolwentów
szkó∏ wy˝szych.”;
2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Terminy egzaminów dla policjantów, którzy
uczestniczà w szkoleniach dla absolwentów
szkó∏ wy˝szych, wyznacza Komendant Wy˝szej
Szko∏y Policji. Sà one jednoczeÊnie terminami
zakoƒczenia tych szkoleƒ.”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Policjant, o którym mowa w § 4, z wyjàtkiem policjanta uczestniczàcego w szkole———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873
i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179,
poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277,
poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365,
Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116.

2. Prze∏o˝ony wyra˝a zgod´ na skierowanie
policjanta na egzamin albo odmawia skierowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu.
3. Policjanta zawiadamia si´ niezw∏ocznie
o skierowaniu na egzamin albo o odmowie
skierowania. Odmowa skierowania na egzamin wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Policjant uczestniczàcy w szkoleniu dla absolwentów szkó∏ wy˝szych jest kierowany
na egzamin bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
szkolenia.”;
4) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prze∏o˝ony przesy∏a raport zawierajàcy adnotacj´ o spe∏nieniu przez policjanta warunków okreÊlonych w § 4 kierownikowi komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach
kadr i szkolenia Komendy G∏ównej Policji,
komendy wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Policji,
Wy˝szej Szko∏y Policji albo szko∏y policyjnej.”,
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Kierownik komórki, o której mowa w ust. 1,
sporzàdza wykazy policjantów kierowanych
na dany rodzaj egzaminu, zwane dalej „wykazami”, i przesy∏a je do Wy˝szej Szko∏y Policji albo szko∏y policyjnej w∏aÊciwej w zakresie przeprowadzania egzaminu w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem
egzaminu.
3. Wykazy policjantów, o których mowa w § 5
ust. 2, sporzàdza Komendant Wy˝szej Szko∏y Policji.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn

