
Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-

nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,

poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176,
poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. W okresie odbywania w kraju nauki na pod-
stawie skierowania prze∏o˝onego, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji, policjant otrzymuje uposa˝enie oraz inne nale˝no-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i zasad otrzymywania uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych przez policjanta skie-
rowanego do szko∏y lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Êci pieni´˝ne w wysokoÊci i na zasadach obowiàzujà-
cych na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bo-
wym, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie
zmian majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia i na-
le˝noÊci lub na ich wysokoÊç, z zastrze˝eniem ust. 2
oraz § 2—6.

2. Uposa˝enie i nale˝noÊci pieni´˝ne, o których mo-
wa w ust. 1, przys∏ugujà w przypadku odbywania nauki
lub praktyk, zwanych dalej „naukà”, w ramach:

1) studiów, szkoleƒ zawodowych lub szkoleƒ obj´tych
doskonaleniem zawodowym w Wy˝szej Szkole Po-
licji, szkole policyjnej lub oÊrodku szkolenia Policji,
zwanych dalej „jednostkà szkoleniowà Policji”;

2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykszta∏ce-
nia ogólnego lub aplikacji w zawodach prawni-
czych poza jednostkà szkoleniowà Policji.

§ 2. Policjant, który egzamin wst´pny na studia
w Wy˝szej Szkole Policji zda∏ przed przyj´ciem do s∏u˝-
by w Policji, w okresie odbywania nauki otrzymuje
uposa˝enie zasadnicze w wysokoÊci przewidzianej na
stanowisku:

1) kursanta — do czasu ukoƒczenia szkolenia zawodo-
wego podstawowego;

2) aplikanta — do czasu ukoƒczenia szkolenia zawo-
dowego specjalistycznego;

3) policjanta — do czasu ukoƒczenia studiów.

§ 3. 1. Policjantowi odbywajàcemu nauk´ poza sta-
∏ym miejscem zamieszkania lub pe∏nienia s∏u˝by przy-
s∏ugujà diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów
oraz noclegów w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych
w przepisach w sprawie wysokoÊci i warunków przy-
znawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe
i przeniesienia, z zastrze˝eniem ust. 2—4 i § 6.

2. W przypadku zapewnienia policjantowi wy˝ywie-
nia w miejscu odbywania nauki diety przys∏ugujà wy-
∏àcznie za czas przejazdu do tego miejsca i z powrotem.

3. Za czas pobytu w miejscu odbywania nauki poli-
cjantowi nie przys∏uguje rycza∏t na dojazdy Êrodkami
komunikacji miejscowej, je˝eli nauka odbywa si´
w oÊrodku stanowiàcym miejsce zakwaterowania i wy-
˝ywienia.

4. W dniu wolnym od zaj´ç przewidzianych progra-
mem kszta∏cenia policjantowi nie przys∏uguje zwrot
kosztów przejazdu do miejscowoÊci zamieszkania
i z powrotem.

§ 4. 1. Policjantowi odbywajàcemu nauk´ w jedno-
stce szkoleniowej Policji poza sta∏ym miejscem za-
mieszkania lub pe∏nienia s∏u˝by przys∏uguje zrycza∏to-
wany równowa˝nik pieni´˝ny na pokrycie kosztów
przejazdu do sta∏ego miejsca zamieszkania lub s∏u˝by
w czasie wolnym od zaj´ç przewidzianych programem
kszta∏cenia, je˝eli przerwa w zaj´ciach wynika z ich har-
monogramu i obejmuje co najmniej 3 kolejne dni ka-
lendarzowe.

2. Równowa˝nik pieni´˝ny, o którym mowa
w ust. 1, ustala si´ w wysokoÊci cen biletów za przejazd
do sta∏ego miejsca zamieszkania lub s∏u˝by i z powro-
tem II klasà pociàgu poÊpiesznego, a gdy na danej tra-
sie lub jej odcinku nie ma po∏àczeƒ kolejowych —
w wysokoÊci cen biletów za przejazd publicznymi Êrod-
kami transportu autobusowego, z uwzgl´dnieniem po-
siadanej przez policjanta ulgi na dany Êrodek transpor-
tu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga ta przys∏u-
guje.

3. Równowa˝nik pieni´˝ny, o którym mowa w ust. 1
i 2, wyp∏aca si´ w terminie 30 dni od dnia przed∏o˝enia
przez policjanta wniosku o jego wyp∏at´ wraz z po-
twierdzeniem prawa do jego otrzymania przez przed-
stawiciela jednostki szkoleniowej Policji.

§ 5. 1. Policjantowi odbywajàcemu nauk´ poza jed-
nostkà szkoleniowà Policji prze∏o˝ony, o którym mowa
w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji, mo˝e przyznaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci zwrot op∏at za
nauk´ pobieranych przez szko∏´, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wyniki w nauce oraz przydatnoÊç
w s∏u˝bie podnoszonych kwalifikacji lub wykszta∏ce-
nia.

2. W przypadku przyznania prawa do zwrotu op∏a-
ty, o której mowa w ust. 1, nale˝noÊç z tego tytu∏u wy-
p∏aca si´ w terminie 30 dni od dnia przed∏o˝enia przez
policjanta dowodu uiszczenia tej op∏aty.

§ 6. Policjantowi odbywajàcemu nauk´ poza jed-
nostkà szkoleniowà Policji nie przys∏ugujà nale˝noÊci,
o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5, przez okres powta-
rzania semestru (roku) nauki.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci-
∏o moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wysokoÊci
i warunków otrzymywania uposa˝enia oraz innych nale˝no-
Êci pieni´˝nych przys∏ugujàcych policjantom skierowanym
do szko∏y lub na przeszkolenie albo studia w kraju (Dz. U.
Nr 161, poz. 1107), zachowane w mocy na podstawie art. 15
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszech-
nym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków
i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywa-
telskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy,
ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, usta-
wy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbo-
wej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwatero-
waniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U.
Nr 81, poz. 877).
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