
Na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 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´trz-
nych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w spra-
wie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od które-
go zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszowej,
oraz trybu jej obliczania i wyp∏acania policjantom

(Dz. U. Nr 100, poz. 913) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zawieszenia policjantowi cz´Êci
uposa˝enia podstaw´ obliczania nagrody jubi-
leuszowej, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi
pe∏ne uposa˝enie.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 2, po-
licjant naby∏ prawo do nagród jubileuszowych
z innego tytu∏u, otrzymane nagrody zalicza si´
na poczet nagród jubileuszowych nale˝nych
z tytu∏u s∏u˝by, pomniejszajàc wymiar procen-
towy podstawy obliczania nale˝nych nagród
jubileuszowych o wymiar procentowy podsta-
wy obliczania nagród jubileuszowych otrzyma-
nych z innego tytu∏u.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 sierpnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie
prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wyp∏acania policjantom

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

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, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164,
poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.


