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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 lipca 2002 r.

w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnoÊciach s∏u˝bowych przez prze∏o˝onych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 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 i Nr 115, poz. 996) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Organami uprawnionymi do zawieszania
w czynnoÊciach s∏u˝bowych sà prze∏o˝eni:

1) Komendant G∏ówny Policji w stosunku do policjan-
ta na stanowisku s∏u˝bowym:
a) komendanta wojewódzkiego (sto∏ecznego) Poli-

cji i jego zast´pcy,
b) Komendanta Wy˝szej Szko∏y Policji i jego zast´p-

cy,
c) komendanta szko∏y policyjnej i jego zast´pcy,
d) w Komendzie G∏ównej Policji lub pozostajàcego

w jego dyspozycji,

2) komendant wojewódzki (sto∏eczny) Policji w sto-
sunku do policjanta na stanowisku s∏u˝bowym:
a) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji

oraz jego zast´pcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpoÊrednio

podleg∏ej,
c) w komendzie wojewódzkiej (sto∏ecznej) Policji

lub pozostajàcego w jego dyspozycji,

3) komendant powiatowy (miejski) Policji w stosunku
do policjanta na stanowisku s∏u˝bowym:
a) komendanta komisariatu Policji oraz jego za-

st´pcy,
b) w jednostce organizacyjnej Policji bezpoÊrednio

podleg∏ej,
c) w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji lub

pozostajàcego w jego dyspozycji,

4) Komendant Wy˝szej Szko∏y Policji w stosunku do
policjanta na stanowisku s∏u˝bowym w Wy˝szej
Szkole Policji,

5) komendant szko∏y policyjnej w stosunku do poli-
cjanta na stanowisku s∏u˝bowym w szkole policyj-
nej.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o jednostce
organizacyjnej Policji, nale˝y przez to rozumieç komen-
d´, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddzia∏ pre-
wencji i pododdzia∏ antyterrorystyczny, Wy˝szà Szko∏´
Policji, szko∏´ policyjnà i oÊrodek szkolenia Policji.

§ 2. 1. Zawieszenie policjanta w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych nast´puje w formie rozkazu personalnego,
zwanego dalej „decyzjà”.

2. Decyzja powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) oznaczenie organu uprawnionego do zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

2) dat´ wydania decyzji,

3) podstaw´ prawnà,

4) stopieƒ policyjny, nazwisko i imi´ policjanta, imi´
ojca oraz numer identyfikacyjny,

5) nazw´ i kod stanowiska s∏u˝bowego oraz nazw´
jednostki organizacyjnej Policji,

6) grup´ zaszeregowania stanowiska s∏u˝bowego
oraz przyznane dodatki do uposa˝enia, a tak˝e wy-
sokoÊç miesi´cznych stawek uposa˝enia zasadni-
czego i dodatków do uposa˝enia, je˝eli majà one
charakter uznaniowy,

7) czas zawieszenia,

8) termin rozliczenia si´ z obowiàzków oraz realizacji
zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych,

9) uzasadnienie faktyczne i prawne zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

10) pouczenie o przys∏ugujàcym policjantowi Êrodku
odwo∏awczym,



11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego prze∏o˝onego uprawnionego do
jej wydania.

3. Kopi´ decyzji wraz z potwierdzeniem dor´czenia
w∏àcza si´ do akt osobowych policjanta.

§ 3. 1. Odwo∏anie od decyzji o zawieszeniu w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych wnosi si´ w terminie 14 dni od
dnia jej dor´czenia za poÊrednictwem organu, który
wyda∏ decyzj´.

2. Organem w∏aÊciwym do rozpatrzenia odwo∏ania
od decyzji, o której mowa w ust. 1, jest:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w sto-
sunku do decyzji wydanej przez Komendanta
G∏ównego Policji,

2) Komendant G∏ówny Policji w stosunku do decyzji
wydanej przez komendanta wojewódzkiego (sto-
∏ecznego) Policji, Komendanta Wy˝szej Szko∏y Po-
licji oraz komendanta szko∏y policyjnej,

3) komendant wojewódzki (sto∏eczny) Policji w sto-
sunku do decyzji wydanej przez komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Policji.

§ 4. Organ w∏aÊciwy do rozpatrzenia odwo∏ania wy-
daje decyzj´ w terminie 7 dni od dnia otrzymania od-
wo∏ania.

§ 5. Organ, który w pierwszej instancji wyda∏ decy-
zj´ o zawieszeniu w czynnoÊciach s∏u˝bowych, uchyla
jà przed ukoƒczeniem post´powania karnego w przy-
padku:

1) ustania przes∏anek uzasadniajàcych zawieszenie
policjanta w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

2) zastosowania wobec policjanta Êrodka zapobie-
gawczego w postaci zawieszenia policjanta w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych na podstawie Kodeksu po-
st´powania karnego.

§ 6. WygaÊni´cie decyzji o zawieszeniu w czynno-
Êciach s∏u˝bowych nast´puje w przypadku:
1) up∏ywu czasu zawieszenia, o którym mowa

w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji, je˝eli zawieszenia nie przed∏u˝ono do cza-
su ukoƒczenia post´powania karnego,

2) prawomocnego zakoƒczenia post´powania karne-
go lub dyscyplinarnego,

3) zwolnienia policjanta ze s∏u˝by,
4) Êmierci policjanta.

§ 7. Traci moc zarzàdzenie nr 29 Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 czerwca 1997 r.
w sprawie przebiegu s∏u˝by, praw i obowiàzków poli-
cjantów, zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bowych oraz
zaliczania okresów s∏u˝by i pracy do wys∏ugi lat
uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia za-
sadniczego (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 49) w zakresie
uregulowanym niniejszym rozporzàdzeniem.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 120 — 7844 — Poz. 1029


