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Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r.
Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81,
poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 1367) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Uposa˝enie zasadnicze

§ 1. 1. Ustala si´ grupy zaszeregowania stanowisk
s∏u˝bowych policjantów oraz odpowiadajàce im staw-
ki uposa˝enia zasadniczego  wyra˝one w postaci
mno˝ników kwoty bazowej, okreÊlone w tabeli stano-
wiàcej za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. WysokoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 1, ustalanà odr´bnie dla policjantów obj´tych
i nieobj´tych obowiàzkowym ubezpieczeniem emery-
talnym i rentowym, okreÊla ustawa bud˝etowa.

3. WysokoÊç miesi´cznych stawek kwotowych upo-
sa˝enia zasadniczego dla poszczególnych grup zasze-
regowania ustala si´ przy zastosowaniu mno˝ników,
o których mowa w ust. 1, z zaokràgleniem wyliczonej
kwoty do pe∏nych 10 z∏otych w gór´, je˝eli koƒcówka
jest równa lub wy˝sza od 5 z∏otych, lub w dó∏, je˝eli jest
ni˝sza od 5 z∏otych.

4. Zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych policjan-
tów do poszczególnych grup i odpowiadajàce im poli-
cyjne stopnie etatowe okreÊla tabela stanowiàca za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

5. Dla policjanta w s∏u˝bie kandydackiej ustala si´
miesi´cznà stawk´ uposa˝enia zasadniczego w wyso-
koÊci 329 z∏.

§ 2. 1. Mno˝nik kwoty bazowej s∏u˝àcy do ustalenia
wysokoÊci miesi´cznej stawki uposa˝enia zasadnicze-
go policjanta mo˝na podwy˝szaç w razie mianowania
lub powo∏ania go na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe.

2. W przypadku mianowania lub powo∏ania poli-
cjanta na takie samo lub inne stanowisko s∏u˝bowe z tà
samà grupà zaszeregowania, mno˝nik kwoty bazowej,
o którym mowa w ust. 1, mo˝na podwy˝szyç do wyso-
koÊci mno˝nika ustalonego dla policjanta dotychczas
zajmujàcego  to stanowisko, z zastrze˝eniem ust. 3. 

3. Mno˝nik kwoty bazowej podwy˝szony w sposób,
o którym mowa w ust. 1 i 2, nie mo˝e byç wy˝szy od
maksymalnego mno˝nika okreÊlonego dla danej grupy
zaszeregowania w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Uposa˝enie zasadnicze policjanta wzrasta
z tytu∏u wys∏ugi lat o 2% po 2 latach s∏u˝by i o 1% za
ka˝dy nast´pny rok s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci 20% po
20 latach s∏u˝by, oraz o 0,5% za ka˝dy nast´pny rok

s∏u˝by powy˝ej 20 lat — ∏àcznie do wysokoÊci 25% po
30 latach s∏u˝by.

2. Miesi´cznà kwot´ wzrostu uposa˝enia zasadni-
czego, o której mowa w ust. 1, zaokràgla si´ do pe∏nych
10 groszy w gór´.

Rozdzia∏ 2

Ustalanie wys∏ugi lat

§ 4. 1. Do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu
wzrostu uposa˝enia zasadniczego zalicza si´:
1) okresy s∏u˝by w Policji,
2) okresy s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Stra˝y

Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Wi´ziennej,

3) okresy traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà,
o której mowa w pkt 1 i 2, wymienione w art. 13
ustawy z dnia 18 lutego 1994  r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by
Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313 oraz z 2001 r.
Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877),

4) zakoƒczone okresy zatrudnienia wykonywanego
w pe∏nym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu
pracy podlega sumowaniu w przypadku równocze-
snego wykonywania zatrudnienia u ró˝nych praco-
dawców w wymiarze nie ni˝szym ni˝ po∏owa obo-
wiàzujàcego w danym zawodzie lub na danym sta-
nowisku,

5) inne okresy, je˝eli na podstawie odr´bnych przepi-
sów podlegajà wliczeniu do okresu pracy lub s∏u˝-
by, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze lub
wynikajàce ze stosunku s∏u˝bowego.

2. Do wys∏ugi lat nie zalicza si´ okresów s∏u˝by
i pracy, za które nie przys∏ugiwa∏o uposa˝enie zasadni-
cze, wynagrodzenie lub zasi∏ek na podstawie przepi-
sów o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo-
∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do okresów korzy-
stania przez policjanta, tak˝e przed podj´ciem s∏u˝by
w Policji, z urlopu udzielonego  w celu:

1) sprawowania opieki nad ma∏ym dzieckiem na wa-
runkach okreÊlonych w przepisach prawa pracy,

2) pobytu za granicà wspólnie z ma∏˝onkiem przenie-
sionym do pe∏nienia s∏u˝by w przedstawicielstwie
dyplomatycznym, misji dyplomatycznej, urz´dzie
konsularnym lub instytucie polskim.
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§ 5. 1. Dokumenty potwierdzajàce okresy zaliczane
do wys∏ugi lat, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2—5,
policjant jest obowiàzany z∏o˝yç w komórce organiza-
cyjnej jednostki Policji  w∏aÊciwej do spraw kadr.

2. Wys∏ug´ lat oraz poszczególne jej okresy sk∏ado-
we ustala si´ na dzieƒ przyj´cia policjanta do s∏u˝by,
chyba ˝e z przepisów odr´bnych wynika inny termin
zaliczenia danego okresu.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku zmiany wys∏ugi lat w zwiàzku z zaliczeniem po-
licjantowi dotychczas nieudokumentowanych okre-
sów, o których mowa w ust. 1.

4. Termin nabycia prawa do wzrostu uposa˝enia
zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat oraz procentowà je-
go wysokoÊç okreÊla si´ w decyzji ustalajàcej lub zmie-
niajàcej wys∏ug´ lat w trybie okreÊlonym w ust. 2 i 3,
z uwzgl´dnieniem przepisów o przedawnieniu.

5. Dalszy wzrost uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u
wys∏ugi lat w Policji nie wymaga wydania odr´bnej de-
cyzji.

Rozdzia∏ 3

Dodatki do uposa˝enia

Przepisy ogólne

§ 6. 1. Dodatkami do uposa˝enia sà:

1) dodatek za stopieƒ,

2) dodatek funkcyjny,

3) dodatek s∏u˝bowy,

4) dodatek sto∏eczny,

5) dodatek za opiek´ nad s∏u˝bowym koniem lub
psem,

6) dodatek instruktorski,

7) dodatek lotniczy,

8) dodatek  kontrolerski,

9) dodatek specjalny,

10) dodatek  terenowy.

2. Dodatki do uposa˝enia wymienione w ust. 1
pkt 1—9 sà dodatkami o charakterze sta∏ym.

3. Stawki dodatków do uposa˝enia wymienionych
w ust. 1 pkt 4—10 ustala si´ w relacji procentowej do
kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2, odr´bnie
dla policjantów obj´tych i nieobj´tych obowiàzkowym
ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

4. Stawki kwotowe dodatków po ich wyliczeniu za-
okràgla si´ do pe∏nych 10 groszy w gór´.

Dodatek za stopieƒ

§ 7. 1. Ustala si´, z zastrze˝eniem ust. 2, stawki do-
datku za posiadany przez policjanta stopieƒ policyjny,
w nast´pujàcej wysokoÊci:

3 4

1 Generalny inspektor 990 1 183

2 Nadinspektor 890 1 063

3 Inspektor 790 944

4 M∏odszy inspektor 740 884

5 Podinspektor 690 824

6 Nadkomisarz 640 765

7 Komisarz 600 717

8 Podkomisarz 570 681

9 Aspirant sztabowy 525 627

10 Starszy aspirant 500 598

11 Aspirant 475 568

12 M∏odszy aspirant 450 538

13 Sier˝ant sztabowy 410 490

14 Starszy sier˝ant 385 460

15 Sier˝ant 360 430

21

16 Starszy posterunkowy 300 359

17 Posterunkowy 280 335

policjanci nieobj´ci  obowiàz-
kowym ubezpieczeniem eme-

rytalnym i rentowym

policjanci obj´ci obowiàz-
kowym ubezpieczeniem

emerytalnym i rentowym

Nazwa stopnia policyjnego

Stawka w z∏otych

Lp.
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2. Policjant w s∏u˝bie kandydackiej otrzymuje doda-
tek  za posiadany stopieƒ policyjny w wysokoÊci 38%
stawki tego dodatku okreÊlonej w ust. 1 dla policjanta
nieobj´tego obowiàzkowym ubezpieczeniem emery-
talnym i rentowym.

Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje si´ policjanto-
wi na czas pe∏nienia przez niego s∏u˝by lub obowiàz-
ków na stanowisku s∏u˝bowym uprawniajàcym do te-
go dodatku.

2. Ustala si´ 3 kategorie dodatku funkcyjnego uza-
le˝nione od rodzaju stanowiska s∏u˝bowego policjanta:

1) I kategoria — dla policjantów na stanowiskach ko-
mendantów, dyrektorów komórek organizacyjnych
Komendy G∏ównej Policji oraz ich zast´pców,

2) II kategoria — dla policjantów na stanowiskach kie-
rowniczych niewymienionych w pkt 1 oraz ich za-
st´pców,

3) III kategoria — dla policjantów na stanowiskach sa-
modzielnych.

3. Stanowiska s∏u˝bowe policjantów uprawniajàce
do dodatku funkcyjnego odpowiedniej kategorii, o któ-
rej mowa w ust. 2, okreÊla tabela stanowiàca za∏àcznik
nr 3 do rozporzàdzenia.

4. WysokoÊç przyznawanego dodatku funkcyjnego
powinna byç ustalona w stawce kwotowej i uzale˝nio-
na od rangi zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, za-
kresu ponoszonej odpowiedzialnoÊci, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem szczebla dzia∏ania oraz wielkoÊci kie-
rowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji
oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta
kwalifikacji zawodowych i nie mo˝e przekraczaç mie-
si´cznie:

1) w I kategorii — 80%,

2) w II kategorii — 70%,

3) w III kategorii — 60%

— podstawy wymiaru stanowiàcej sum´ nale˝nego
policjantowi uposa˝enia zasadniczego, bez jego
zwi´kszenia z tytu∏u wys∏ugi lat, oraz dodatku za sto-
pieƒ w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia eta-
towego odpowiadajàcego zajmowanemu stanowisku
s∏u˝bowemu.

5. Dodatek funkcyjny mo˝na w zale˝noÊci od oceny
wywiàzywania si´ przez policjanta z obowiàzków oraz
realizacji przez niego zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych:

1) podwy˝szaç w granicach stawek okreÊlonych w
ust. 4,

2) obni˝aç nie wi´cej ni˝ o 30% otrzymywanej stawki,
z zastrze˝eniem ust. 8.

6. Ponowne obni˝enie dodatku funkcyjnego w try-
bie okreÊlonym w ust. 5 mo˝e nastàpiç na podstawie
kolejnej oceny dokonanej po up∏ywie co najmniej
6 miesi´cy.

7. Dodatek funkcyjny mo˝e byç obni˝ony tak˝e w ra-
zie zmiany zakresu obowiàzków s∏u˝bowych, warun-

ków s∏u˝by bàdê ustania innych przes∏anek, które uza-
sadnia∏y przyznanie go w dotychczasowej wysokoÊci.

8. Dodatek funkcyjny obni˝a si´ w granicach od
20 do 50% otrzymywanej stawki w przypadku:
1) naruszenia przez policjanta dyscypliny s∏u˝bowej

w czasie s∏u˝by lub podczas wykonywania zadaƒ
lub czynnoÊci s∏u˝bowych, za które wymierzono
mu kar´ dyscyplinarnà,

2) niewywiàzywania si´ przez policjanta z obowiàz-
ków s∏u˝bowych stwierdzonego w opinii s∏u˝bo-
wej,

3) nieprzydatnoÊci policjanta na zajmowanym stano-
wisku, stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej w okresie
s∏u˝by przygotowawczej.

Dodatek s∏u˝bowy

§ 9. 1. Dodatek s∏u˝bowy przyznaje si´ policjantowi
w stawkach kwotowych na czas nieokreÊlony. Wyso-
koÊç  dodatku nie mo˝e przekraczaç 50% podstawy wy-
miaru, o której mowa w § 8 ust. 4.

2. Przyznanie dodatku s∏u˝bowego oraz jego wyso-
koÊç uzale˝nia si´ od oceny wywiàzywania si´ przez
policjanta z obowiàzków oraz realizacji zadaƒ i czynno-
Êci s∏u˝bowych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ich
charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiada-
nych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

3. Policjantowi przyj´temu do s∏u˝by na stanowi-
sko kursanta dodatek s∏u˝bowy mo˝na przyznaç po
ukoƒczeniu szkolenia zawodowego podstawowego.

4. Dodatek s∏u˝bowy mo˝e byç podwy˝szany na
czas okreÊlony w granicach stawek okreÊlonych w
ust. 2, w zwiàzku z powierzeniem policjantowi nowych
lub dodatkowych zadaƒ bàdê obowiàzków s∏u˝bowych
na innym stanowisku, a tak˝e za wzorowà s∏u˝b´.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do-
datek s∏u˝bowy podlega obni˝eniu. Przepisy § 8
ust. 5—8 stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem
ust. 6.

6. Dodatek s∏u˝bowy cofa si´ w przypadku:
1) naruszenia przez policjanta dyscypliny s∏u˝bowej

w czasie s∏u˝by lub podczas wykonywania zadaƒ
lub czynnoÊci s∏u˝bowych, za które wymierzono
mu kar´ dyscyplinarnà wymienionà w art. 134
ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji,

2) niewywiàzywania si´ przez policjanta z obowiàz-
ków s∏u˝bowych stwierdzonego w okresie s∏u˝by
sta∏ej w dwóch kolejnych opiniach s∏u˝bowych,
mi´dzy którymi up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy,

3) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej.

7. Ponowne przyznanie dodatku s∏u˝bowego, cof-
ni´tego w trybie okreÊlonym w ust. 6, mo˝e nastàpiç
po up∏ywie co najmniej 6 miesi´cy.

8. Dodatek s∏u˝bowy cofa si´ tak˝e na okres pe∏nie-
nia obowiàzków na stanowisku kierowniczym lub sa-
modzielnym.
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9. Przepisy ust. 1—8 nie majà zastosowania do po-
licjanta w s∏u˝bie kandydackiej.

Dodatek sto∏eczny

§ 10. 1. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ na stanowi-
sku etatowym w Komendzie Sto∏ecznej Policji, komisa-
riacie lub komisariacie specjalistycznym Policji po∏o˝o-
nym na obszarze miasta sto∏ecznego Warszawy, a tak-
˝e w podleg∏ym Komendantowi Sto∏ecznemu Policji
oddziale prewencji lub samodzielnym pododdziale an-
tyterrorystycznym bàdê oÊrodku szkolenia Policji, przy-
s∏uguje dodatek sto∏eczny w wysokoÊci 5% kwoty ba-
zowej.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do policjanta
w s∏u˝bie kandydackiej.

Dodatek za opiek´ nad s∏u˝bowym koniem
lub psem

§ 11. 1. Policjantowi, któremu powierzono sprawo-
wanie opieki nad s∏u˝bowym koniem lub psem, przy-

s∏uguje z tego tytu∏u dodatek w wysokoÊci 10% kwoty
bazowej.

2. W przypadku sprawowania opieki nad wi´cej ni˝
jednym koniem lub psem dodatek z tego tytu∏u stano-
wi odpowiednià wielokrotnoÊç stawki okreÊlonej
w ust. 1.

3. W przypadku sprawowania opieki nad tym sa-
mym koniem lub psem przez kilku policjantów dodatek
okreÊlony w ust. 1 dzieli si´ mi´dzy nich w równych
cz´Êciach.

Dodatek instruktorski

§ 12. 1. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w samo-
dzielnym pododdziale antyterrorystycznym lub w ko-
mórce minersko-pirotechnicznej w oddziale prewencji
Policji, który posiada uprawnienia instruktora w dzie-
dzinie spadochroniarstwa, p∏etwonurkowania, ratow-
nictwa lub minerstwa-pirotechniki, przys∏uguje doda-
tek instruktorski w nast´pujàcej wysokoÊci ustalonej
procentowo od kwoty bazowej:

Lp. Rodzaj (klasa) uprawnienia instruktorskiego Stawka procentowa
dodatku

1 Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej 15%

2 Instruktor spadochronowy I klasy, 
instruktor p∏etwonurkowania I klasy 13%

3 Instruktor spadochronowy II klasy, 
instruktor p∏etwonurkowania,
instruktor minerstwa-pirotechniki, 
instruktor ratownictwa klasycznego, 
speleo i ratownictwa z powietrza 10%

4 Instruktor spadochronowy III klasy 8%

2. W razie posiadania kwalifikacji instruktorskich
w kilku dziedzinach dodatek instruktorski przys∏uguje
tylko z jednego tytu∏u.

Dodatek lotniczy

§ 13. Policjantowi posiadajàcemu licencj´ uprawnia-
jàcà do wykonywania czynnoÊci lotniczych i pe∏niàcemu
s∏u˝b´ w sk∏adzie personelu latajàcego Policji przys∏u-
guje dodatek lotniczy w nast´pujàcej wysokoÊci:
a) pilotowi-instruktorowi I klasy — 40%,
b) pilotowi, niewymienionemu w lit. a) — 32%,
c) innemu cz∏onkowi personelu latajàcego, niewymie-

nionemu w lit. a) i b) — 16%
— kwoty bazowej.

Dodatek kontrolerski

§ 14. 1. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w etato-
wych strukturach kontroli finansowej, kontroli ochrony
informacji niejawnych oraz inspekcji i wykonujàcemu
czynnoÊci obj´te post´powaniem  kontrolnym, w rozu-
mieniu odr´bnych przepisów, przys∏uguje dodatek
kontrolerski w wysokoÊci  do 35% kwoty bazowej.

2. WysokoÊç przyznawanego dodatku kontroler-
skiego powinna byç uzale˝niona w szczególnoÊci od

wyników i sta˝u s∏u˝by na stanowisku uprawniajàcym
do tego dodatku, posiadanych kwalifikacji zawodo-
wych, zakresu obowiàzków s∏u˝bowych oraz liczby dni
wykonywania ich poza macierzystà jednostkà.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do podwy˝-
szania i obni˝ania dodatku, o którym mowa w ust. 1.

Dodatek specjalny

§ 15. 1. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w Biurze
Spraw Wewn´trznych Komendy G∏ównej Policji, wy-
konujàcemu lub nadzorujàcemu  czynnoÊci bezpoÊred-
nio zwiàzane z zapobieganiem, wykrywaniem i analizà
zjawisk kryminalnych i kryminogennych w Êrodowisku
policjantów oraz pracowników zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych Policji, przys∏uguje dodatek
specjalny w wysokoÊci do 35% kwoty bazowej.

2. Przy ustalaniu, podwy˝szaniu i obni˝aniu wyso-
koÊci dodatku specjalnego przepis § 14 ust. 2 stosuje
si´ odpowiednio.

Dodatek terenowy

§ 16. 1. Policjantowi bioràcemu udzia∏ w akcjach:
1) przywracania naruszonego porzàdku publicznego

(bezpoÊredni udzia∏, zabezpieczenie rejonu przed
i po akcji, pozostawanie w odwodzie), 



Dziennik Ustaw Nr 152 — 12449 — Poz. 1732

2) bezpoÊredniego zwalczania kl´sk ˝ywio∏owych,

3) ochrony rejsów lotniczych na pok∏adzie komunika-
cyjnych statków powietrznych

— przys∏uguje za ka˝dy dzieƒ wykonywania tych
czynnoÊci dodatek terenowy w wysokoÊci 1% kwoty
bazowej.

2. W przypadku grupowego delegowania policjan-
tów do udzia∏u w akcjach wymienionych w ust. 1 pkt 1
i 2 poza rejonem dzia∏ania macierzystej jednostki (szko-
∏y) dodatek terenowy przys∏uguje od dnia wyjazdu do
dnia powrotu.

3. Dodatek terenowy wyp∏aca si´ z do∏u do dnia 10
ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni na podstawie
wykazu dodatkowych nale˝noÊci, zatwierdzonego
przez w∏aÊciwego kierownika jednostki organizacyjnej
Policji.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 17. Policjantowi nie obni˝a si´ dodatku s∏u˝bowe-
go przyznanego na podstawie dotychczasowych prze-
pisów pomimo przekroczenia stawki, o której mowa
w § 9 ust. 1.

§ 18. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1998 r.
w sprawie  uposa˝enia zasadniczego policjantów, jego
wzrostu z tytu∏u wys∏ugi lat oraz szczegó∏owych zasad
otrzymywania i wysokoÊci dodatków do uposa˝enia
policjantów (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 47 i Nr 12,
poz. 109, z 2000 r. Nr 30, poz. 375 i Nr 83, poz. 945 oraz
z 2001 r. Nr 28, poz. 318).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 6 grudnia 2001 r. (poz. 1732)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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