
Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277
i Nr 57, poz. 390) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb oddele-
gowania, przyznawania uposa˝enia oraz innych
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych policjantowi w czasie od-
delegowania do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Po-
licjà w kraju i za granicà.

§ 2. Charakter zadaƒ, o których mowa w § 1, powi-
nien odpowiadaç zadaniom Policji, okreÊlonym
w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej da-
lej „ustawà”, oraz zadaniom Policji wynikajàcym
z umów i zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) instytucji krajowej — rozumie si´ przez to urzàd
obs∏ugujàcy organ w∏adzy publicznej, w którym
wykonywane sà zadania o charakterze okreÊlonym
w § 2;

2) instytucji zagranicznej — rozumie si´ przez to
urzàd, organizacj´ lub instytucj´ mi´dzynarodowà
albo paƒstwa obcego, w których wykonywane sà
zadania, o których mowa w § 2;

3) prze∏o˝onym w∏aÊciwym w sprawach osobowych
— rozumie si´ przez to Komendanta G∏ównego
Policji, komendanta wojewódzkiego (Sto∏ecznego)
Policji, komendanta powiatowego (miejskiego lub
rejonowego) Policji, Komendanta — Rektora Wy˝-
szej Szko∏y Policji w Szczytnie oraz komendanta
szko∏y policyjnej.

§ 4. 1. Z wnioskiem o oddelegowanie policjanta do
pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà, zwanym da-
lej „wnioskiem”, mogà wystàpiç:

1) organy Policji;

2) organy instytucji krajowych;

3) organy instytucji zagranicznych. 

2. Wniosek organu Policji lub instytucji krajowej
powinien zawieraç:

1) nazw´ instytucji i komórki organizacyjnej oraz na-
zw´ stanowiska przeznaczonego dla policjanta;

2) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowis-
ka i zakres wykonywanych zadaƒ;

3) przewidywany okres oddelegowania.

3. Wniosek instytucji zagranicznej powinien zawie-
raç:

1) dane, o których mowa w ust. 2;

2) okreÊlenie uprawnieƒ i nale˝noÊci przys∏ugujàcych
oddelegowanemu policjantowi w instytucji zagra-
nicznej. 

4. W przypadku gdy oddelegowanie policjanta do
instytucji zagranicznej poprzedza post´powanie kwali-
fikacyjne, wynikajàce z umowy mi´dzynarodowej, po-
licjant powiadamia pisemnie Komendanta G∏ównego
Policji o zamiarze uczestniczenia w tym post´powa-
niu.

§ 5. Oddelegowanie do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bo-
wych poza Policjà nast´puje po zapoznaniu si´ poli-
cjanta z treÊcià wniosku, o którym mowa
w § 4 ust. 2 i 3, oraz wyra˝eniu zgody w formie pisem-
nego oÊwiadczenia, wskazujàcego nazw´ instytucji
krajowej lub zagranicznej, stanowisko s∏u˝bowe, na
którym policjant godzi si´ wykonywaç zadania s∏u˝bo-
we, a tak˝e czas pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Po-
licjà, na jaki wyra˝a zgod´.

§ 6. 1. Komendant G∏ówny Policji, w razie
uwzgl´dnienia wniosku:

1) uzgadnia z organem instytucji krajowej lub zagra-
nicznej obsad´ personalnà stanowiska s∏u˝bowe-
go okreÊlonego we wniosku, po uprzednim uzys-
kaniu od policjanta pisemnego oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 5;

2) zwalnia policjanta z zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego z jednoczesnym przeniesieniem go
do dyspozycji prze∏o˝onego w∏aÊciwego w spra-
wach osobowych;

3) zalicza — do celów obliczania uposa˝enia i innych
nale˝noÊci pieni´˝nych przys∏ugujàcych policjan-
towi w okresie oddelegowania — stanowisko s∏u˝-
bowe w instytucji krajowej okreÊlone we wniosku
do odpowiedniej grupy zaszeregowania oraz usta-
la policyjny stopieƒ etatowy, stosownie do zasze-
regowania stanowisk s∏u˝bowych policjantów;

4) wydaje rozkaz personalny o oddelegowaniu poli-
cjanta do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Poli-
cjà.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie oddelegowania policjantów do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà w kraju i za granicà

———————
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∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).



2. Rozkaz personalny o oddelegowaniu powinien
zawieraç:

1) dat´ zwolnienia policjanta ze stanowiska s∏u˝bowe-
go i przeniesienia go do dyspozycji prze∏o˝onego
w∏aÊciwego w sprawach osobowych oraz okreÊ-
lenie ostatnio zajmowanego stanowiska s∏u˝bowe-
go w Policji wraz ze sk∏adnikami uposa˝enia;

2) dat´ oddelegowania policjanta do instytucji krajo-
wej lub zagranicznej;

3) nazw´ instytucji krajowej lub zagranicznej, do któ-
rej nast´puje oddelegowanie;

4) okreÊlenie stanowiska przeznaczonego dla poli-
cjanta w instytucji oddelegowania;

5) okreÊlenie sk∏adników i wysokoÊci uposa˝enia na-
le˝nego w czasie oddelegowania do instytucji kra-
jowej, ustalonego z uwzgl´dnieniem ust. 1 pkt 3;

6) inne warunki oddelegowania. 

§ 7. Organ instytucji krajowej lub zagranicznej wy-
znacza oddelegowanego policjanta na stanowisko
s∏u˝bowe, zgodnie z wnioskiem.

§ 8. 1. Organ instytucji krajowej lub zagranicznej
mo˝e przenieÊç oddelegowanego policjanta na inne
stanowisko s∏u˝bowe ni˝ okreÊlone we wniosku o od-
delegowanie, je˝eli na stanowisku tym sà realizowane
zadania okreÊlone w § 2.

2. W razie reorganizacji instytucji krajowej lub za-
granicznej powodujàcej zmian´ stanowiska s∏u˝bowe-
go, na którym oddelegowany policjant wykonuje za-
dania s∏u˝bowe, organ instytucji mo˝e wystàpiç do
Komendanta G∏ównego Policji z wnioskiem o skiero-
wanie policjanta na inne stanowisko s∏u˝bowe lub
o jego odwo∏anie z oddelegowania. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
przepisy § 4—6 i 9 stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. 1. Komendant G∏ówny Policji odwo∏uje poli-
cjanta z oddelegowania w przypadku koniecznoÊci
zwolnienia go ze s∏u˝by, zawiadamiajàc o tym organ
instytucji krajowej lub zagranicznej.

2. Komendant G∏ówny Policji, na uzasadniony
wniosek organu instytucji krajowej lub zagranicznej,
odwo∏uje policjanta z oddelegowania, nawet bez jego
zgody. Organ instytucji, sk∏adajàc Komendantowi
G∏ównemu Policji wniosek o odwo∏anie policjanta
z oddelegowania, zawiadamia o tym policjanta. Od-
wo∏anie nast´puje nie wczeÊniej ni˝ z up∏ywem 30 dni
od dnia z∏o˝enia wniosku.

3. Komendant G∏ówny Policji odwo∏uje policjanta
z oddelegowania do instytucji krajowej lub zagranicz-
nej na jego wniosek, zawiadamiajàc organ instytucji.
Odwo∏anie nast´puje w terminie do trzech miesi´cy
od dnia z∏o˝enia wniosku. 

4. Komendant G∏ówny Policji, z uwagi na potrzeby
Policji, mo˝e odwo∏aç policjanta z oddelegowania, na-

wet bez jego zgody, zawiadamiajàc o tym organ insty-
tucji krajowej lub zagranicznej oraz policjanta. Odwo-
∏anie nast´puje nie wczeÊniej ni˝ z up∏ywem 30 dni od
dnia zawiadomienia.

5. Terminy, o których mowa w ust. 2—4, mogà byç
skracane za porozumieniem Komendanta G∏ównego
Policji, organu instytucji krajowej lub zagranicznej
oraz zainteresowanego policjanta.

§ 10. Po odwo∏aniu policjanta z oddelegowania
prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych mianu-
je go na stanowisko nie ni˝sze ni˝ zajmowane przed
oddelegowaniem.

§ 11. 1. Policjant w okresie oddelegowania do in-
stytucji krajowej lub zagranicznej podlega prze∏o˝one-
mu w∏aÊciwemu w sprawach osobowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnieƒ prze∏o˝o-
nego, któremu policjant podlega z tytu∏u zajmowania
stanowiska s∏u˝bowego w instytucji krajowej lub za-
granicznej.

§ 12. 1. Policjant oddelegowany do pe∏nienia za-
daƒ s∏u˝bowych w instytucji krajowej zachowuje pra-
wo do urlopu w wymiarze i na zasadach okreÊlonych
w ustawie.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela poli-
cjantowi jego prze∏o˝ony w instytucji krajowej. Prze∏o-
˝ony ten informuje prze∏o˝onego w∏aÊciwego w spra-
wach osobowych o wymiarze urlopu udzielonego po-
licjantowi w okresie oddelegowania.

3. Policjantowi oddelegowanemu do pe∏nienia za-
daƒ s∏u˝bowych w instytucji zagranicznej przys∏uguje
urlop w wymiarze i na zasadach obowiàzujàcych w tej
instytucji, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Policjantowi odwo∏anemu z oddelegowania
w instytucji zagranicznej przys∏uguje urlop uzupe∏nia-
jàcy w wymiarze odpowiadajàcym ró˝nicy pomi´dzy
wymiarem urlopu wypoczynkowego i dodatkowego
ustalonego na podstawie ustawy a wymiarem urlopu
przys∏ugujàcego mu w instytucji zagranicznej.

§ 13. 1. Policjantowi oddelegowanemu do pe∏nie-
nia zadaƒ s∏u˝bowych w instytucji krajowej przys∏ugu-
jà uprawnienia i Êwiadczenia, w tym uposa˝enie i inne
nale˝noÊci pieni´˝ne w wysokoÊci i na warunkach
okreÊlonych dla policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w jed-
nostkach organizacyjnych Policji.

2. Policjantowi oddelegowanemu do pe∏nienia za-
daƒ s∏u˝bowych w instytucji krajowej po∏o˝onej poza
miejscowoÊcià stanowiàcà siedzib´ jednostki organi-
zacyjnej Policji, w której policjant pe∏ni∏ dotychczas
s∏u˝b´, przys∏ugujà z tego tytu∏u nale˝noÊci przewi-
dziane dla policjanta delegowanego do czasowego
pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.

3. Instytucja krajowa wyp∏aca oddelegowanemu
policjantowi:

1) uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami do upo-
sa˝enia;
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2) nagrody roczne za okres oddelegowania;

3) nagrody motywacyjne;

4) nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych oraz odde-
legowania, o którym mowa w ust. 2.

4. Âwiadczenia i nale˝noÊci pieni´˝ne niewymie-
nione w ust. 3 przyznaje i wyp∏aca jednostka organiza-
cyjna Policji, w której policjant pe∏ni∏ s∏u˝b´ bezpo-
Êrednio przed oddelegowaniem.

5. Policjantowi oddelegowanemu do pe∏nienia za-
daƒ s∏u˝bowych w instytucji krajowej przys∏uguje od
jednostki organizacyjnej Policji, w której pe∏ni∏ s∏u˝b´
bezpoÊrednio przed oddelegowaniem oraz po jego
zakoƒczeniu, wyrównanie nagrody rocznej do wyso-
koÊci wynikajàcej z ∏àcznego okresu s∏u˝by pe∏nionej
w danym roku kalendarzowym.

§ 14. Do policjanta oddelegowanego do pe∏nienia
zadaƒ s∏u˝bowych w instytucji krajowej stosuje si´
przepisy, które majà zastosowanie do pracowników
zatrudnionych na stanowiskach analogicznych do zaj-
mowanego przez niego stanowiska s∏u˝bowego,
w szczególnoÊci dotyczàce obowiàzków pracodawcy
i pracownika, regulaminów pracy, wyró˝nieƒ, odpo-
wiedzialnoÊci materialnej pracowników, czasu pracy,
bezpieczeƒstwa i higieny pracy, a tak˝e przyznawania
nagród, z wy∏àczeniem pozosta∏ych przepisów w spra-
wie wynagrodzeƒ oraz innych Êwiadczeƒ i nale˝noÊci
pieni´˝nych wynikajàcych ze stosunku pracy.

§ 15. 1. Policjant w czasie oddelegowania do pe∏-
nienia zadaƒ s∏u˝bowych w instytucji zagranicznej za-
chowuje prawo do uposa˝enia zasadniczego, dodat-
ków do uposa˝enia o charakterze sta∏ym i innych na-
le˝noÊci pieni´˝nych nale˝nych na ostatnio zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym, z uwzgl´dnieniem po-
wsta∏ych w tym okresie zmian, majàcych wp∏yw na
prawo do uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych
lub na ich wysokoÊç.

2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà równie˝:

1) nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej;

2) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego u˝ytku
i przedmiotów gospodarstwa domowego;

3) rycza∏t na pokrycie kosztów utrzymania;

4) zwrot kosztów leczenia.

3. Uposa˝enie oraz Êwiadczenia i nale˝noÊci pie-
ni´˝ne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 3, nie przy-
s∏ugujà policjantowi otrzymujàcemu za granicà wyna-
grodzenie na podstawie umowy zawartej z instytucjà
zagranicznà.

§ 16. 1. Policjantowi oddelegowanemu do pe∏nie-
nia zadaƒ s∏u˝bowych w instytucji zagranicznej przy-
s∏ugujà diety na pokrycie kosztów wy˝ywienia i inne
drobne wydatki, zwrot kosztów noclegów, przejazdów

i dojazdów oraz innych niezb´dnych wydatków uzna-
nych przez Komendanta G∏ównego Policji na warun-
kach okreÊlonych w przepisach w sprawie przyznawa-
nia policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe
i przeniesienia, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, policjant
otrzymuje z tytu∏u podró˝y odbywanych:

1) w zwiàzku z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem s∏u˝by
w instytucji zagranicznej;

2) w celu za∏atwienia w kraju lub w innym paƒstwie
spraw s∏u˝bowych na polecenie lub za zgodà Ko-
mendanta G∏ównego Policji;

3) w razie Êmierci pozostajàcych w kraju cz∏onków
rodziny, na których przys∏uguje zasi∏ek pogrzebo-
wy na podstawie ustawy, a w innych przypadkach
losowych za zgodà Komendanta G∏ównego Policji;

4) w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego
w kraju, raz na dwa lata, nie wczeÊniej ni˝ po up∏y-
wie 12 miesi´cy s∏u˝by w instytucji zagranicznej,
z wy∏àczeniem ostatniego roku tej s∏u˝by.

3. Czas podró˝y, o której mowa w ust. 1, liczy si´
w drodze z kraju lub innego paƒstwa do chwili przyby-
cia do miejsca pe∏nienia s∏u˝by w czasie oddelegowa-
nia, a w drodze do kraju lub innego paƒstwa — od
chwili opuszczenia tego miejsca. 

§ 17. 1. Policjantowi w zwiàzku z rozpocz´ciem i za-
koƒczeniem s∏u˝by w instytucji zagranicznej przys∏u-
guje zwrot udokumentowanych kosztów przewozu
rzeczy osobistego u˝ytku i przedmiotów gospodar-
stwa domowego do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
kosztu frachtu baga˝u o wadze 150 kg, ustalonego we-
d∏ug stawek Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Prze-
woêników Lotniczych (IATA).

2. Zwrot kosztów przewozu nie przys∏uguje, je˝eli
z tytu∏u podró˝y, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 1, po-
licjant otrzyma∏ zwrot kosztów przejazdu ustalony
z uwzgl´dnieniem stawek za jeden kilometr przebiegu
pojazdu, okreÊlony na podstawie przepisów w spra-
wie przyznawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e
s∏u˝bowe i przeniesienia.

§ 18. Nale˝noÊci, o których mowa w § 16 i 17, nie
przys∏ugujà, je˝eli policjant otrzymuje od instytucji za-
granicznej Êwiadczenia pieni´˝ne na cele analogiczne
do okreÊlonych w tych przepisach.

§ 19. Policjantowi oddelegowanemu do pe∏nienia
zadaƒ s∏u˝bowych w instytucji zagranicznej przys∏u-
guje rycza∏t na pokrycie kosztów utrzymania w wyso-
koÊci i na zasadach okreÊlonych w przepisach w spra-
wie nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez po-
licjantów delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by poza gra-
nicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym.

§ 20. 1. Policjantowi oddelegowanemu do pe∏nie-
nia zadaƒ s∏u˝bowych w instytucji zagranicznej przy-
s∏uguje zwrot poniesionych za granicà niezb´dnych
i udokumentowanych kosztów standardowego lecze-
nia w nast´pujàcym zakresie:
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1) leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych,
porad i badaƒ lekarskich i diagnostycznych z tym
zwiàzanych — w 100 %, do wysokoÊci stanowià-
cej równowartoÊç 1000 euro rocznie;

2) innych Êwiadczeƒ leczniczych oraz kosztu zakupu
leków zleconych przez lekarza — w 50 %, do wy-
sokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 100 euro mie-
si´cznie.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
policjanta, a zw∏aszcza w razie koniecznoÊci natych-
miastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Komen-
dant G∏ówny Policji mo˝e wyraziç zgod´ na pokrycie
kosztów leczenia przekraczajàcych kwoty okreÊlone
w ust. 1.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, na-
st´puje na podstawie przed∏o˝onych rachunków wraz
z dokumentacjà medycznà uzasadniajàcà ich ponie-
sienie.

4. Zwrot kosztów leczenia nie przys∏uguje, je˝eli
policjant jest uprawniony za granicà do bezp∏atnego
leczenia lub gdy jego koszty sà refundowane ze Êrod-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Zwrot kosztów leczenia nie obejmuje kosztów:
1) zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych, na-

bycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub
okularów, leczenia sanatoryjnego lub uzdrowis-
kowego;

2) innych ni˝ wymienione w pkt 1 Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej niefinansowanych ze Êrodków publicz-
nych wymienionych w za∏àczniku do ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
(Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.2)).

§ 21. W razie zgonu policjanta oddelegowanego
do instytucji zagranicznej koszty transportu jego zw∏ok
do kraju pokrywa Policja.

§ 22. 1. Âwiadczenia i nale˝noÊci, o których mowa
w § 15 ust. 2 i § 21, wyp∏aca Komenda G∏ówna Policji.

2. Nale˝noÊci i Êwiadczenia, o których mowa
w § 15 ust. 2, wyp∏aca si´ na rachunek bankowy w kra-
ju wskazany na piÊmie przez policjanta.

3. Zwrotu kosztów, o których mowa w § 15
ust. 2 pkt 2 i 4, dokonuje si´ w walucie kraju w∏aÊciwej
dla rozliczenia kosztów zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej, okreÊlonej na podstawie przepisów w sprawie
przyznawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝-
bowe i przeniesienia. Na wniosek policjanta zwrot mo-
˝e byç dokonany w walucie polskiej, przy zastosowa-
niu Êredniego kursu w∏aÊciwej waluty, obowiàzujàce-
go w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu
miesiàca kalendarzowego poprzedzajàcego miesiàc
wp∏aty.

§ 23. Komendant G∏ówny Policji w stosunku do
policjantów, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia pe∏nià zadania s∏u˝bowe poza Policjà, wyda
rozkazy personalne o oddelegowaniu, o których mo-
wa w § 6 ust. 2, w terminie trzech miesi´cy od dnia je-
go wejÊcia w ˝ycie.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
L. Dorn

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
6 kwietnia 2001 r. w sprawie oddelegowania policjantów
do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà (Dz. U. Nr 36,
poz. 418 i Nr 72, poz. 757).
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217,
Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824.


