
Na podstawie art. 81 ust. 1 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) jednostka organizacyjna Policji — komend´, komi-
sariat, komisariat specjalistyczny, oddzia∏ prewen-
cji i pododdzia∏ antyterrorystyczny, Wy˝szà Szko∏´
Policji, szko∏´ policyjnà i oÊrodek szkolenia Policji;

3) komórka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach oso-
bowych — komórk´ organizacyjnà w∏aÊciwà do
spraw kadr w Komendzie G∏ównej Policji, komen-
dzie wojewódzkiej (sto∏ecznej) Policji, komendzie
powiatowej (miejskiej) Policji, Wy˝szej Szkole Poli-
cji oraz szkole policyjnej;

4) sprawy osobowe — sprawy zwiàzane z nawiàza-
niem, zmianà i rozwiàzaniem stosunku s∏u˝bowe-
go oraz wynikajàcymi z jego treÊci prawami i obo-
wiàzkami policjantów;

5) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —
Komendanta G∏ównego Policji, komendanta woje-
wódzkiego (sto∏ecznego) Policji, komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Policji, komendanta Wy˝-
szej Szko∏y Policji oraz komendanta szko∏y policyj-
nej;

6) bezpoÊredni prze∏o˝ony — osob´ zajmujàcà stano-
wisko kierownicze bezpoÊrednio wy˝sze od stano-
wiska zajmowanego przez policjanta, poczynajàc
od stanowiska kierownika rewiru dzielnicowych
(równorz´dnego) lub dowódcy plutonu;

7) droga s∏u˝bowa — tryb zwracania si´ policjanta
w sprawie osobowej lub innej sprawie wynikajàcej
ze stosunku s∏u˝bowego do prze∏o˝onego upraw-
nionego do jej za∏atwienia za poÊrednictwem bez-
poÊredniego prze∏o˝onego;

8) ustanie stosunku s∏u˝bowego — rozwiàzanie sto-
sunku s∏u˝bowego w zwiàzku ze zwolnieniem poli-
cjanta ze s∏u˝by lub jego Êmiercià.

§ 2. 1. Policjant sk∏ada wniosek w sprawie osobo-
wej drogà s∏u˝bowà, z wyjàtkiem przypadków okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

2. BezpoÊredni prze∏o˝ony przesy∏a niezw∏ocznie
wy˝szemu prze∏o˝onemu wniosek w sprawie osobo-

wej wraz z opinià dotyczàcà sposobu jej za∏atwienia, je-
˝eli nie jest w∏aÊciwy do za∏atwienia tej sprawy.

3. Je˝eli policjant sk∏ada osobiÊcie pisemny wnio-
sek w sprawie osobowej, przyjmujàcy wniosek po-
twierdza jego otrzymanie, umieszczajàc na oryginale
i na kopii dat´ jego otrzymania oraz czytelny podpis.

4. O sposobie za∏atwienia wniosku w sprawie oso-
bowej nale˝y zawiadomiç policjanta w terminie 30 dni
od dnia jego z∏o˝enia, o ile odr´bne przepisy nie stano-
wià inaczej.

§ 3. 1. Sprawy osobowe policjantów dotyczà
w szczególnoÊci:

1) przyj´cia do s∏u˝by w Policji oraz zwolnienia z tej
s∏u˝by;

2) mianowania, wyznaczenia lub powo∏ania na stano-
wisko s∏u˝bowe, zwolnienia lub odwo∏ania z tego
stanowiska oraz nale˝nego na nim uposa˝enia;

3) skracania okresu s∏u˝by przygotowawczej policjan-
ta, zwalniania go z odbywania tej s∏u˝by lub prze-
d∏u˝ania okresu tej s∏u˝by;

4) okresowego opiniowania policjantów;

5) przenoszenia lub delegowania do czasowego pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci;

6) delegowania do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa;

7) oddelegowania do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych po-
za Policjà;

8) powierzania pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych na
innym stanowisku w tej samej miejscowoÊci;

9) zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bowych;

10) mianowania na stopnie policyjne, obni˝ania stopni
policyjnych i ich przywracania;

11) udzielania zezwolenia na podj´cie zaj´cia zarobko-
wego poza s∏u˝bà;

12) udzielania urlopów i zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bo-
wych;

13) ustalania prawa do nagrody rocznej;

14) udzielania wyró˝nieƒ oraz wykonywania kar dyscy-
plinarnych.

2. Kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach osobowych przygotowuje sprawy osobo-
we do za∏atwienia lub zaopiniowania przez prze∏o˝one-
go w∏aÊciwego w sprawach osobowych.
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3. Sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1, za-
∏atwia si´ na piÊmie w formie rozkazu personalnego,
o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.

4. Formy rozkazu personalnego nie stosuje si´ do
udzielania urlopów i zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe prawa i obowiàzki policjantów

§ 4. 1. Policjantowi przys∏uguje zwolnienie od zaj´ç
s∏u˝bowych w razie koniecznoÊci osobistego sprawo-
wania opieki nad:

1) dzieckiem do ukoƒczenia 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamkni´cia ˝∏obka, przed-
szkola lub szko∏y, do której dziecko ucz´szcza,

b) porodu lub choroby ma∏˝onka stale opiekujàce-
go si´ dzieckiem, je˝eli poród lub choroba unie-
mo˝liwia temu ma∏˝onkowi sprawowanie opie-
ki,

c) pobytu ma∏˝onka policjanta stale opiekujàcego
si´ dzieckiem w zamkni´tym zak∏adzie opieki
zdrowotnej;

2) chorym dzieckiem do ukoƒczenia 14 lat;

3) innym chorym cz∏onkiem rodziny.

2. Zwolnienie od zaj´ç s∏u˝bowych przys∏uguje
przez okres niezb´dny do osobistego sprawowania
opieki, nie d∏u˝ej jednak ni˝:

1) 60 dni w roku kalendarzowym — je˝eli opieka jest
sprawowana nad dzieçmi, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) 14 dni w roku kalendarzowym — je˝eli opieka jest
sprawowana nad innymi cz∏onkami rodziny, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Podstaw´ udzielenia zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bo-
wych w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b
i c, pkt 2 i 3 stanowi zaÊwiadczenie lekarskie o koniecz-
noÊci sprawowania opieki nad chorym cz∏onkiem ro-
dziny.

§ 5. 1. ̧ àczny okres zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych
w przypadku koniecznoÊci osobistego sprawowania
opieki nad dzieçmi i innymi cz∏onkami rodziny nie mo-
˝e przekroczyç 60 dni w roku kalendarzowym.

2. Przepisy ust. 1 i § 4 ust. 2 stosuje si´ niezale˝nie
od liczby dzieci i innych cz∏onków rodziny wymagajà-
cych opieki. W razie wykorzystania cz´Êci zwolnienia
od zaj´ç s∏u˝bowych przez jedno z rodziców, drugiemu
przys∏uguje tylko zwolnienie uzupe∏niajàce.

§ 6. Je˝eli oboje rodzice pe∏nià s∏u˝b´ w Policji,
z uprawnienia do zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych z ty-
tu∏u sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem mo-
˝e korzystaç jedno z nich. Przepis stosuje si´ odpo-
wiednio do opiekunów dziecka.

§ 7. Policjanta oddajàcego honorowo krew zwalnia
si´ z zaj´ç s∏u˝bowych na czas oznaczony przez stacj´
krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz na czas nie-
zb´dny do przeprowadzenia zleconych przez stacj´
krwiodawstwa okresowych badaƒ lekarskich, je˝eli nie
mogà one byç wykonane w czasie wolnym od s∏u˝by.

§ 8. 1. Policjantowi—kobiecie wychowujàcej przy-
najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przys∏uguje
w ciàgu roku zwolnienie od zaj´ç s∏u˝bowych w wy-
miarze 2 dni, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli oboje rodzice pe∏nià s∏u˝b´ w Policji
z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e korzy-
staç jedno z nich.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je równie˝ policjantowi b´dàcemu jedynym opieku-
nem dziecka w wieku do 14 lat.

§ 9. Policjanta zwalnia si´ od zaj´ç s∏u˝bowych
w przypadku wezwania do stawienia si´ przed orga-
nem w∏aÊciwym w sprawach powszechnego obowiàz-
ku obrony, Policjà, prokuraturà, organem prowadzà-
cym post´powanie administracyjne, sàdowe lub
w sprawie o wykroczenie — w charakterze strony lub
Êwiadka — w post´powaniu prowadzonym przed tymi
organami.

§ 10. 1. Policjantowi podnoszàcemu kwalifikacje za-
wodowe i wykszta∏cenie ogólne poza jednostkami or-
ganizacyjnymi Policji, na podstawie skierowania prze-
∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych, przy-
s∏uguje zwolnienie od zaj´ç s∏u˝bowych z cz´Êci dnia
s∏u˝by nieprzekraczajàce 5 godzin tygodniowo, je˝eli
czas s∏u˝by nie pozwala na punktualne przybycie na za-
j´cia.

2. Policjantowi podnoszàcemu kwalifikacje zawo-
dowe i wykszta∏cenie ogólne poza jednostkami orga-
nizacyjnymi bez skierowania prze∏o˝ony w∏aÊciwy
w sprawach osobowych mo˝e udzieliç zwolnienia od
zaj´ç s∏u˝bowych z cz´Êci dnia s∏u˝by w wymiarze i na
warunkach, o których mowa w ust. 1, je˝eli przemawia
za tym interes s∏u˝by, a w szczególnoÊci gdy poziom
i kierunek kszta∏cenia odpowiada wymaganiom na sta-
nowisku s∏u˝bowym zajmowanym przez policjanta lub
planowanym do obj´cia.

§ 11. Policjant przed rozpocz´ciem urlopu wypo-
czynkowego i urlopu dodatkowego jest obowiàzany
zawiadomiç bezpoÊredniego prze∏o˝onego o przewi-
dywanym miejscu pobytu albo o mo˝liwoÊci nawiàza-
nia z nim kontaktu podczas urlopu.

§ 12. Policjant zawieszony w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych jest obowiàzany stawiç si´ w jednostce organiza-
cyjnej Policji na wezwanie prze∏o˝onego w∏aÊciwego
w sprawach osobowych.

§ 13. Policjant jest obowiàzany niezw∏ocznie poin-
formowaç w pisemnym raporcie drogà s∏u˝bowà prze-
∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych o:

1) zmianie lub ustaleniu pisowni nazwiska lub imie-
nia;
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2) zmianie stanu cywilnego;

3) wszcz´ciu i zakoƒczeniu post´powania karnego lub
post´powania karnego skarbowego przeciwko nie-
mu, ma∏˝onkowi lub dzieciom pozostajàcym na je-
go utrzymaniu;

4) ukaraniu za wykroczenie;

5) utracie uprawnienia lub prawa wykonywania zawo-
du lub czynnoÊci, które pozostajà w bezpoÊrednim
zwiàzku z zajmowanym stanowiskiem s∏u˝bowym,

6) zmianie miejsca zamieszkania;

7) urodzeniu si´ dziecka, przysposobieniu dziecka lub
przyj´ciu dziecka na wychowanie,

8) innych przypadkach, je˝eli przepisy odr´bne tak
stanowià.

§ 14. 1. Policjant podlega badaniom okreÊlonym
w przepisach o s∏u˝bie medycyny pracy w zakresie
i terminie wskazanym przez prze∏o˝onego w∏aÊciwego
w sprawach osobowych.

2. Policjant skierowany do komisji lekarskiej podle-
g∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,
zwanej dalej „komisjà lekarskà”, w celu okreÊlenia sta-
nu zdrowia oraz ustalenia zdolnoÊci fizycznej i psy-
chicznej do s∏u˝by jest obowiàzany bez zb´dnej zw∏oki
poddaç si´ badaniom lekarskim zleconym przez komi-
sj´ lekarskà.

3. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
jest obowiàzany umo˝liwiç dost´p do badaƒ, o których
mowa w ust. 1 i 2.

§ 15. 1. Policjant jest obowiàzany uprzedziç bezpo-
Êredniego prze∏o˝onego o niemo˝noÊci stawienia si´
do s∏u˝by lub spóênieniu z przyczyny z góry wiadomej
lub mo˝liwej do przewidzenia oraz okreÊliç przewidy-
wany czas trwania nieobecnoÊci.

2. W razie niestawienia si´ do s∏u˝by lub spóênie-
nia z innej przyczyny ni˝ okreÊlona w ust. 1, policjant
jest obowiàzany poinformowaç bezpoÊredniego prze-
∏o˝onego tego samego dnia o przyczynie nieobecnoÊci
w s∏u˝bie i przewidywanym czasie jej trwania lub przy-
czynie spóênienia, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. W razie zaistnienia przyczyny uniemo˝liwiajàcej
dope∏nienie obowiàzku, o którym mowa w ust. 2, poli-
cjant jest obowiàzany poinformowaç o przyczynie nie-
obecnoÊci w s∏u˝bie i przewidywanym czasie jej trwa-
nia lub przyczynie spóênienia, niezw∏ocznie po ustaniu
tej przyczyny.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1—3, po-
licjant jest obowiàzany poinformowaç bezpoÊredniego
prze∏o˝onego osobiÊcie lub za poÊrednictwem innej
osoby, poprzez Êrodek ∏àcznoÊci lub drogà pocztowà.
Za dat´ przekazania informacji drogà pocztowà uwa˝a
si´ dat´ stempla pocztowego.

§ 16. Policjant w s∏u˝bie kandydackiej mo˝e opu-
Êciç miejsce s∏u˝bowego zakwaterowania po uzyska-
niu zezwolenia bezpoÊredniego prze∏o˝onego.

§ 17. Policjant usprawiedliwia nieobecnoÊç w s∏u˝-
bie z powodu choroby, przedstawiajàc bezpoÊrednie-
mu prze∏o˝onemu zaÊwiadczenie lekarskie o czasowej
niezdolnoÊci do s∏u˝by z powodu choroby.

Rozdzia∏ 3

Przebieg s∏u˝by policjantów

§ 18. 1. Nawiàzanie, zmiana i rozwiàzanie stosunku
s∏u˝bowego nast´puje przez wydanie rozkazu perso-
nalnego odpowiednio o mianowaniu, wyznaczeniu lub
powo∏aniu na stanowisko s∏u˝bowe, przeniesieniu,
zwolnieniu lub odwo∏aniu z tego stanowiska albo
o zwolnieniu ze s∏u˝by.

2. Do post´powania w sprawach osobowych doty-
czàcych nawiàzania, zmiany i rozwiàzania stosunku
s∏u˝bowego, o których mowa w ust. 1, w zakresie nie-
uregulowanym rozporzàdzeniem stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego.

§ 19. 1. Rozkaz personalny o mianowaniu policjan-
ta na stanowisko s∏u˝bowe powinien w szczególnoÊci
zawieraç:

1) oznaczenie prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych;

2) dat´ wydania rozkazu personalnego;

3) podstaw´ prawnà;

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

5) charakter s∏u˝by (kandydacka, kontraktowa, przy-
gotowawcza lub sta∏a);

6) dat´ zwolnienia z dotychczas zajmowanego stano-
wiska s∏u˝bowego oraz dat´ mianowania na nowe
stanowisko s∏u˝bowe;

7) nazw´ i kod stanowiska s∏u˝bowego oraz nazw´
jednostki organizacyjnej Policji;

8) 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;

9) termin rozliczenia si´ z realizacji zadaƒ i czynnoÊci
s∏u˝bowych na dotychczas zajmowanym stanowi-
sku;

10) uzasadnienie faktyczne i prawne mianowania na
stanowisko s∏u˝bowe;

11) pouczenie o przys∏ugujàcych policjantowi Êrod-
kach odwo∏awczych;

12) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby wydajàcej rozkaz perso-
nalny.
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2. W przypadku mianowania na stanowisko s∏u˝bo-
we w zwiàzku z nawiàzaniem stosunku s∏u˝bowego
rozkaz personalny o mianowaniu na to stanowisko po-
winien tak˝e okreÊlaç:

1) dat´, od której liczy si´ poczàtek s∏u˝by;

2) podstaw´ mianowania na stopieƒ policyjny.

3. Kopi´ rozkazu personalnego, o którym mowa
w ust. 1, wraz z potwierdzeniem jego dor´czenia w∏à-
cza si´ do akt osobowych policjanta.

§ 20. 1. Kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊci-
wej w sprawach osobowych lub upowa˝niona przez
niego osoba zapoznaje policjanta nowo przyj´tego do
s∏u˝by z przepisami okreÊlajàcymi prawa i obowiàzki
oraz odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà policjantów,
a tak˝e przepisami w sprawie szczegó∏owych praw
i obowiàzków oraz przebiegu s∏u˝by policjantów.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej lub upowa˝-
niony przez niego kierownik komórki organizacyjnej
miejsca pe∏nienia s∏u˝by policjanta zapoznaje go
z przepisami regulujàcymi sposób pe∏nienia s∏u˝by.

3. Policjant potwierdza fakt zapoznania si´ z przepi-
sami, o których mowa w ust. 1 i 2, czytelnym podpisem
oraz datà. Potwierdzenie w∏àcza si´ do akt osobowych
policjanta.

§ 21. O zamiarze rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego
z policjantem, który naby∏ prawo do emerytury z tytu-
∏u osiàgni´cia 30 lat wys∏ugi emerytalnej, prze∏o˝ony
w∏aÊciwy w sprawach osobowych jest obowiàzany po-
informowaç policjanta co najmniej 3 miesiàce przed
przewidywanym terminem zwolnienia ze s∏u˝by.

§ 22. 1. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta
ze s∏u˝by powinien w szczególnoÊci zawieraç:

1) oznaczenie prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych;

2) dat´ wydania rozkazu personalnego;

3) podstaw´ prawnà i dat´ zwolnienia;

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

5) charakter pe∏nionej s∏u˝by (kandydacka, kontrakto-
wa, przygotowawcza lub sta∏a);

6) nazw´ i kod stanowiska s∏u˝bowego oraz nazw´
jednostki organizacyjnej Policji;

7) grup´ zaszeregowania ostatnio zajmowanego sta-
nowiska s∏u˝bowego oraz przyznane dodatki do
uposa˝enia, a tak˝e wysokoÊç miesi´cznych sta-
wek uposa˝enia zasadniczego i dodatków do upo-
sa˝enia, je˝eli majà one charakter uznaniowy;

8) termin rozliczenia si´ policjanta z obowiàzków s∏u˝-
bowych na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝-
bowym;

9) uzasadnienie faktyczne i prawne zwolnienia ze s∏u˝-
by;

10) pouczenie o przys∏ugujàcych policjantowi Êrod-
kach odwo∏awczych;

11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby uprawnionej do wydania
rozkazu personalnego.

2. Rozkaz personalny o zwolnieniu ze s∏u˝by mo˝e
okreÊlaç uprawnienia do nagrody rocznej oraz innych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych, w tym z tytu∏u zwolnienia ze
s∏u˝by.

3. Przepis § 19 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 23. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
po otrzymaniu orzeczenia komisji lekarskiej o trwa∏ej
niezdolnoÊci do s∏u˝by policjanta niezw∏ocznie zwalnia
go od zaj´ç s∏u˝bowych na okres do dnia zwolnienia ze
s∏u˝by.

Rozdzia∏ 4

Âwiadectwo s∏u˝by i opinia o s∏u˝bie

§ 24. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych lub osoba przez niego upowa˝niona wydaje
Êwiadectwo s∏u˝by bezpoÊrednio policjantowi albo
osobie przez niego upowa˝nionej na piÊmie w dniu
zwolnienia ze s∏u˝by. Odbierajàcy Êwiadectwo s∏u˝by
potwierdza ten fakt na kopii czytelnym podpisem oraz
datà.

2. Je˝eli wydanie Êwiadectwa s∏u˝by w dniu zwol-
nienia ze s∏u˝by nie jest mo˝liwe, prze∏o˝ony w∏aÊciwy
w sprawach osobowych nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni
od dnia zwolnienia ze s∏u˝by przesy∏a je policjantowi
albo osobie przez niego upowa˝nionej, za poÊrednic-
twem poczty lub dor´cza je w inny sposób.

3. Âwiadectwo s∏u˝by zawiera informacje niezb´d-
ne do ustalenia uprawnieƒ wynikajàcych ze stosunku
s∏u˝bowego i uprawnieƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego,
dotyczàce:

1) charakteru s∏u˝by (kandydacka, kontraktowa, przy-
gotowawcza lub sta∏a) oraz okresu jej pe∏nienia,
a tak˝e nazw´ jednostki organizacyjnej Policji;

2) zajmowanego ostatnio stanowiska s∏u˝bowego lub
pe∏nionych funkcji;

3) ustania stosunku s∏u˝bowego, w tym podstawy
prawnej zwolnienia ze s∏u˝by;

4) liczby dni urlopu wypoczynkowego lub dodatkowe-
go wykorzystanego przez policjanta w roku kalen-
darzowym, w którym usta∏ stosunek s∏u˝bowy;

5) okresu korzystania z urlopu bezp∏atnego i podsta-
wy prawnej jego udzielenia;

6) urlopu wychowawczego wykorzystanego w okresie
s∏u˝by oraz okresu sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem po zwolnieniu ze s∏u˝by ze wzgl´du
na wa˝ny interes s∏u˝by albo likwidacj´ jednostki
organizacyjnej Policji lub jej reorganizacj´ po∏àczo-
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nà ze zmniejszeniem obsady etatowej, je˝eli prze-
niesienie do innej jednostki lub na ni˝sze stanowi-
sko nie jest mo˝liwe, a tak˝e przys∏ugujàcych z te-
go tytu∏u uprawnieniach na podstawie art. 44a
ustawy;

7) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym
usta∏ stosunek s∏u˝bowy, zwolnienia od zaj´ç s∏u˝-
bowych, o którym mowa w § 8;

8) potràceƒ z uposa˝enia na zasadach okreÊlonych
w art. 127 ustawy;

9) okresu otrzymywania Êwiadczenia pieni´˝nego,
o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy;

10) uprawnieƒ zwiàzanych z przywróceniem do s∏u˝by
na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy;

11) uprawnieƒ przys∏ugujàcych policjantowi—kobie-
cie na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy.

4. W Êwiadectwie s∏u˝by zamieszcza si´ tak˝e infor-
macje o wysokoÊci i sk∏adnikach uposa˝enia oraz
o uzyskanych kwalifikacjach, je˝eli policjant z∏o˝y∏ w tej
sprawie pisemny wniosek co najmniej 7 dni przed
zwolnieniem ze s∏u˝by. W razie z∏o˝enia wniosku ju˝ po
zwolnieniu ze s∏u˝by wydaje si´ nowe Êwiadectwo
s∏u˝by w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia tego wniosku.

5. Kopi´ Êwiadectwa s∏u˝by przechowuje si´ w ak-
tach osobowych policjanta. W uzasadnionych przy-
padkach prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1, wydaje
odpis tego Êwiadectwa.

6. Wzór formularza Êwiadectwa s∏u˝by stanowi za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 25. Âwiadectwo s∏u˝by wydaje si´ bez wzgl´du na
rozliczenie si´ policjanta z obowiàzków s∏u˝bowych.

§ 26. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
w przypadku ustania stosunku s∏u˝bowego z powodu
Êmierci policjanta niezw∏ocznie wydaje Êwiadectwo
s∏u˝by i w∏àcza je do akt osobowych policjanta. Âwia-
dectwo s∏u˝by wydaje si´ cz∏onkowi rodziny policjan-
ta, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, lub osobie
b´dàcej spadkobiercà policjanta na ich pisemny wnio-
sek.

§ 27. 1. Policjant zwolniony ze s∏u˝by mo˝e z∏o˝yç
wniosek o sprostowanie Êwiadectwa s∏u˝by w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek sk∏ada si´ prze-
∏o˝onemu w∏aÊciwemu w sprawach osobowych, który
wyda∏ Êwiadectwo s∏u˝by.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych,
uwzgl´dniajàc wniosek o sprostowanie Êwiadectwa
s∏u˝by, wydaje nowe Êwiadectwo s∏u˝by w terminie
7 dni od dnia otrzymania wniosku. Odmowa sprosto-
wania Êwiadectwa s∏u˝by wymaga pisemnego uzasad-
nienia.

§ 28. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
w przypadkach, o których mowa w § 24 ust. 4 i § 27

ust. 2, najpóêniej w dniu wydania nowego Êwiadectwa
s∏u˝by, usuwa z akt osobowych policjanta poprzednio
sporzàdzone Êwiadectwo s∏u˝by i niszczy je wraz
z wczeÊniej wydanym egzemplarzem.

§ 29. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych w przypadku zmiany rozkazu personalnego
o zwolnieniu ze s∏u˝by wydaje nowe Êwiadectwo s∏u˝-
by, które zawiera informacje o dokonanych zmianach,
je˝eli majà one wp∏yw na treÊç wczeÊniej wydanego
Êwiadectwa. Przepisy § 24 ust. 1 oraz § 26 stosuje si´
odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do rozwià-
zania stosunku s∏u˝bowego w przypadkach, o których
mowa w art. 42 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 30. 1. Na pisemny wniosek policjanta kierownik
komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach osobo-
wych lub upowa˝niona przez niego osoba przygotowu-
je niezw∏ocznie, w oparciu o akta osobowe policjanta,
opini´ o s∏u˝bie, zwanà dalej „opinià”.

2. Wzór opinii stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

3. Opini´ wydaje prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach
osobowych.

4. Opinia powinna w szczególnoÊci zawieraç:

1) stopieƒ, imi´, nazwisko, imi´ ojca, dat´ i miejsce
urodzenia;

2) okres s∏u˝by;

3) kwalifikacje i wykszta∏cenie;

4) nazw´ jednostki organizacyjnej i ostatnio zajmowa-
ne stanowisko s∏u˝bowe oraz ocen´ wywiàzywa-
nia si´ z obowiàzków s∏u˝bowych;

5) szczególne osiàgni´cia zawodowe, nagrody i wy-
ró˝nienia, a tak˝e ordery i odznaczenia uzyskane
w okresie s∏u˝by;

6) naruszenia dyscypliny s∏u˝bowej i kary, które nie
zosta∏y zatarte;

7) pouczenie o prawie do z∏o˝enia odwo∏ania.

§ 31. 1. Policjant, który nie zgadza si´ z treÊcià opi-
nii, mo˝e w terminie 7 dni od daty otrzymania opinii
wnieÊç na piÊmie odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝one-
go za poÊrednictwem prze∏o˝onego w∏aÊciwego
w sprawach osobowych, który wyda∏ opini´. W przy-
padku wydania opinii przez Komendanta G∏ównego
Policji, od opinii takiej s∏u˝y odwo∏anie do ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych,
który wyda∏ opini´, mo˝e uwzgl´dniç odwo∏anie i wy-
daç nowà opini´. W przypadku nieuwzgl´dnienia od-
wo∏ania prze∏o˝ony przesy∏a je wy˝szemu prze∏o-
˝onemu wraz z opinià oraz w∏asnym stanowiskiem
w sprawie.
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3. Wy˝szy prze∏o˝ony w terminie miesiàca od dnia
wniesienia odwo∏ania:

1) uwzgl´dnia odwo∏anie i uchyla opini´ w ca∏oÊci lub
w cz´Êci oraz nakazuje prze∏o˝onemu w∏aÊciwemu
w sprawach osobowych, który wyda∏ zaskar˝onà
opini´, wydanie nowej opinii, okreÊlajàc w pisem-
nym wystàpieniu, jakie okolicznoÊci nale˝y wziàç
pod uwag´ przy jej wydaniu, albo

2) nie uwzgl´dnia odwo∏ania.

4. Odmowa uwzgl´dnienia odwo∏ania wymaga pi-
semnego uzasadnienia.

5. W przypadku wydania nowej opinii prze∏o˝ony
w∏aÊciwy w sprawach osobowych, który wyda∏ opini´,
niszczy poprzednio sporzàdzonà opini´.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 32. 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 obowiàz-
ków policjantów, zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych oraz zaliczania okresów s∏u˝by i pracy do wys∏u-
gi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia
zasadniczego (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 49).

§ 33. 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 2 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1261)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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