
Na podstawie art. 25a ust. 5 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. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji;

2) w∏aÊciwy prze∏o˝ony — prze∏o˝onego, o którym
mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. 

§ 2. Komendant G∏ówny Policji rozpatrujàc wnio-
sek o przeniesienie do pe∏nienia s∏u˝by w Policji funk-
cjonariusza Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego
dalej „funkcjonariuszem”, uwzgl´dnia szczególne pre-
dyspozycje do jej pe∏nienia, a w szczególnoÊci:

1) posiadane doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci w wyko-
nywaniu czynnoÊci:

a) prewencyjnych lub

b) analitycznych, lub 

c) operacyjno-rozpoznawczych, lub

d) dochodzeniowo-Êledczych, lub

e) z zakresu kryminalistyki albo

2) posiadane doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci w wyko-
nywaniu czynnoÊci z zakresu kontroli pirotechnicz-
nej, albo

3) posiadane doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci w zakre-
sie eksploatacji i naprawy:
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z dnia 19 lutego 2007 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu prowadzenia post´powania w stosunku do przenoszonych
do s∏u˝by w Policji funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,

Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go 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, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.



a) sprz´tu radiowego, telefoniczno-telegraficzne-
go, informatycznego lub telekomunikacyjnego
lub

b) urzàdzeƒ ∏àcznoÊci, optoelektronicznych lub
utajniajàcych, albo

4) posiadane doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci w zakre-
sie zarzàdzania siecià teleinformatycznà, admini-
strowania sieciowymi systemami operacyjnymi
oraz programowania aplikacji u˝ytkowych, albo

5) posiadanà aplikacj´ sàdowà, prokuratorskà, adwo-
kackà, radcowskà, legislacyjnà lub kontrolerskà,
albo

6) posiadane uprawnienia lotnicze w okreÊlonej spe-
cjalnoÊci, w tym aktualnà licencj´ pilota zawodo-
wego, mechanika lotniczego lub mechanika pok∏a-
dowego, albo

7) posiadane prawo wykonywania zawodu lekarza
lub lekarza weterynarii, albo

8) posiadane prawo wykonywania zawodu psycholo-
ga, albo

9) posiadany tytu∏ bieg∏ego rewidenta lub mo˝liwoÊç
sprawowania funkcji g∏ównego ksi´gowego, okreÊ-
lonà w odr´bnych przepisach, albo

10) posiadane doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci przydat-
ne do s∏u˝by w pododdzia∏ach antyterrorystycz-
nych Policji.

§ 3. 1. Komendant G∏ówny Policji przyjmuje wnio-
sek funkcjonariusza ubiegajàcego si´ o przeniesienie
do pe∏nienia s∏u˝by w Policji, zwany dalej „wnio-
skiem”, i wyst´puje odpowiednio do: Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej, Szefa Biura Ochrony
Rzàdu, Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego
o przekazanie uwierzytelnionego wyciàgu z akt osobo-
wych funkcjonariusza.

2. Komendant G∏ówny Policji, po otrzymaniu uwie-
rzytelnionego wyciàgu z akt osobowych funkcjonariu-
sza kieruje go wraz z wnioskiem do w∏aÊciwego prze-
∏o˝onego celem jego zaopiniowania.

3. W∏aÊciwy prze∏o˝ony przekazuje zaopiniowany
wniosek wraz z uwierzytelnionym wyciàgiem z akt
osobowych funkcjonariusza do komórki w∏aÊciwej do
spraw kadr Komendy G∏ównej Policji. 

4. W stosunku do funkcjonariuszy ubiegajàcych si´
o przyj´cie do s∏u˝by w Komendzie G∏ównej Policji
ust. 2 i 3 nie stosuje si´.

§ 4. 1. Komendant G∏ówny Policji, po otrzymaniu
zaopiniowanego wniosku i jego akceptacji, wyst´puje
do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
o zgod´ na przyj´cie funkcjonariusza do s∏u˝by w Po-
licji.

2. Komendant G∏ówny Policji mo˝e odmówiç ak-
ceptacji wniosku, jeÊli przyj´cie funkcjonariusza do
s∏u˝by w Policji nie jest uzasadnione potrzebami s∏u˝-
by.

3. Komendant G∏ówny Policji zawiadamia pisem-
nie odpowiednio: Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej, Szefa Biura Ochrony Rzàdu, Komendanta
G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywia-
du, Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Szefa S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz funkcjonariusza o nega-
tywnym rozpatrzeniu wniosku lub o niewyra˝eniu
przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
zgody na przeniesienie.

4. Uwierzytelniony wyciàg z akt osobowych funk-
cjonariusza nieprzyj´tego do s∏u˝by w Policji nie-
zw∏ocznie zwracany jest odpowiednio do Komendan-
ta G∏ównego Stra˝y Granicznej, Szefa Biura Ochrony
Rzàdu, Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowe-
go lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 5. 1. Po otrzymaniu zgody, o której mowa w § 4
ust. 1, Komendant G∏ówny Policji podpisuje porozu-
mienie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç w szczególnoÊci:

1) dat´ zawarcia porozumienia;

2) podstaw´ prawnà przeniesienia;

3) nazwisko i imi´ funkcjonariusza, który ma byç
przeniesiony;

4) dat´ ustania s∏u˝by w formacji, w której funkcjo-
nariusz pe∏ni s∏u˝b´;

5) dat´, od której liczy si´ poczàtek s∏u˝by funkcjona-
riusza w Policji;

6) uzasadnienie przeniesienia funkcjonariusza do
s∏u˝by w Policji;

7) podpisy organów zawierajàcych porozumienie.

§ 6. 1. Przyj´cie funkcjonariusza do s∏u˝by w Poli-
cji potwierdza w drodze rozkazu personalnego Ko-
mendant G∏ówny Policji.

2. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1,
z zastrze˝eniem ust. 3, powinien w szczególnoÊci za-
wieraç:

1) dat´ wydania rozkazu personalnego;

2) podstaw´ prawnà;

3) nazwisko i imi´ funkcjonariusza, imi´ ojca oraz
numer identyfikacyjny;
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4) charakter s∏u˝by (przygotowawcza lub sta∏a);

5) dat´, od której liczy si´ poczàtek s∏u˝by w Policji;

6) nazw´ stanowiska s∏u˝bowego;

7) 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;

8) okreÊlenie stopnia policyjnego odpowiadajàcego
stopniowi odpowiedniej s∏u˝by;

9) uzasadnienie prawne i faktyczne przeniesienia
funkcjonariusza do s∏u˝by w Policji;

10) pouczenie o przys∏ugujàcych Êrodkach odwo∏aw-
czych. 

3. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do
pe∏nienia s∏u˝by w jednostce organizacyjnej Policji in-
nej ni˝ Komenda G∏ówna Policji rozkaz personalny,
o którym mowa w ust. 1, zamiast informacji okreÊlo-
nych w ust. 2 pkt 6—8 zawiera informacj´ o pozosta-
wieniu policjanta bez przydzia∏u s∏u˝bowego w dyspo-
zycji w∏aÊciwego prze∏o˝onego. 

4. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do
pe∏nienia s∏u˝by w Komendzie G∏ównej Policji rozkaz
personalny, o którym mowa w ust. 1, stanowi akt mia-
nowania tego funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bo-
we i stopieƒ policyjny.

5. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, do-
r´cza si´ odpowiednio Komendantowi G∏ównemu
Stra˝y Granicznej, Szefowi Biura Ochrony Rzàdu, Ko-
mendantowi G∏ównemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Sze-
fowi Agencji Wywiadu, Szefowi S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego, Szefowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
funkcjonariuszowi oraz w∏aÊciwemu prze∏o˝onemu. 

6. Uwierzytelniony wyciàg z akt osobowych funk-
cjonariusza przeniesionego do s∏u˝by w Policji przeka-
zywany jest do w∏aÊciwego prze∏o˝onego celem dal-
szego prowadzenia. 

7. Komendant G∏ówny Policji kieruje funkcjonariu-
sza do pe∏nienia s∏u˝by w jednostce organizacyjnej
Policji, którà funkcjonariusz ten wskaza∏ we wniosku,
albo do innej jednostki, je˝eli wymaga tego wa˝ny in-
teres s∏u˝by. 

§ 7. W∏aÊciwy prze∏o˝ony po otrzymaniu rozkazu
personalnego, o którym mowa w § 6 ust. 1, mianuje
policjanta na:

1) stanowisko s∏u˝bowe;

2) stopieƒ policyjny odpowiadajàcy stopniowi odpo-
wiedniej s∏u˝by.

§ 8. 1. W∏aÊciwy prze∏o˝ony mianuje funkcjonariu-
sza Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-

wej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego lub S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego na
stopieƒ policyjny odpowiadajàcy stopniowi odpo-
wiedniej s∏u˝by z dniem jej rozpocz´cia.

2. W∏aÊciwy prze∏o˝ony mianuje funkcjonariusza
Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadajàcego
stopieƒ Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego lub S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego na
stopieƒ policyjny odpowiadajàcy stopniowi odpo-
wiedniej s∏u˝by z dniem jej rozpocz´cia.

§ 9. W∏aÊciwy prze∏o˝ony okreÊlajàc okres s∏u˝by
i sta˝u funkcjonariusza, uznaje je za równorz´dne,
przyjmujàc odpowiednio, i˝ jeden dzieƒ s∏u˝by i sta˝u
w Stra˝y Granicznej, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Wywiadu Woj-
skowego, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym odpowiada jed-
nemu dniowi s∏u˝by i sta˝u w Policji.

§ 10. 1. W∏aÊciwy prze∏o˝ony okreÊlajàc nale˝noÊci
pieni´˝ne o charakterze jednorazowym lub przys∏ugu-
jàce za dany okres, uwa˝a je za zrealizowane, je˝eli
w czasie pe∏nienia s∏u˝by w dotychczasowych jed-
nostkach funkcjonariusz otrzyma∏ nale˝noÊci pieni´˝-
ne przys∏ugujàce z tego samego tytu∏u. Uposa˝enie
funkcjonariusza z tytu∏u s∏u˝by w Policji oraz nagrody
rocznej  podlega odpowiedniemu zmniejszeniu, je˝eli
za ten sam okres naby∏ on prawo do uposa˝enia z ty-
tu∏u s∏u˝by w dotychczasowych jednostkach.

2. Przeniesienie funkcjonariusza do s∏u˝by w Poli-
cji w miejscowoÊci innej ni˝ dotychczasowe miejsce
pe∏nienia s∏u˝by stanowi przeniesienie na w∏asnà
proÊb´, w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy.

§ 11. W∏aÊciwy prze∏o˝ony rozpatrujàc roszczenia
funkcjonariusza przeniesionego do s∏u˝by w Policji
o wyp∏at´ nale˝noÊci niezrealizowanych w dotychcza-
sowych jednostkach, okreÊla je na warunkach obowià-
zujàcych policjantów, chyba ˝e sta∏y si´ wymagalne
przed przeniesieniem do s∏u˝by w Policji. 

§ 12. 1. Kwalifikacje zawodowe uprawniajàce do
mianowania na pierwszy stopieƒ oficerski uzyskane
w dotychczasowych jednostkach przez funkcjonariu-
sza przeniesionego do s∏u˝by w Policji uznaje si´ za
równorz´dne z kwalifikacjami zawodowymi wy˝szymi
w Policji.

2. Inne kwalifikacje zawodowe ni˝ wskazane
w ust. 1 uzyskane w dotychczasowych jednostkach
przez funkcjonariusza przeniesionego do s∏u˝by w Po-
licji uznaje si´ za równorz´dne z kwalifikacjami zawo-
dowymi podstawowymi w Policji.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek
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