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ROZPORZÑDZENIE  MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
na kszta∏cenie dzieci policjantów, których Êmierç nastàpi∏a w zwiàzku ze s∏u˝bà

Na podstawie art. 116a ust. 3 ustawy z dnia
6 kwietnia 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 szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania pomocy finansowej przeznaczo-

nej na kszta∏cenie dzieci b´dàcych na utrzymaniu
zmar∏ych policjantów, których Êmierç nastàpi∏a
w zwiàzku ze s∏u˝bà.

§ 2.  Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa bez
bli˝szego okreÊlenia o:

1) pomocy — nale˝y przez to rozumieç pomoc, o któ-
rej mowa w art. 116a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawà o Poli-
cji”;

———————
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 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).



2) dziecku — nale˝y przez to rozumieç zst´pnego,
któremu na podstawie art. 116a ust. 1 i 2 ustawy
o Policji przys∏uguje pomoc finansowa na kszta∏ce-
nie.

§ 3. Pomoc przyznaje Komendant G∏ówny Policji
w drodze decyzji administracyjnej i wyp∏aca jà ze
Êrodków b´dàcych w jego dyspozycji.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, zwany dalej
„wnioskiem”, sk∏ada do Komendanta G∏ównego Poli-
cji dziecko albo jego przedstawiciel ustawowy.

2. Wniosek sk∏ada si´ za poÊrednictwem, w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce sta∏ego zameldowania
dziecka, Komendanta Wojewódzkiego (Sto∏ecznego)
Policji, w terminie:

1) do dnia 31 lipca — w przypadku uczniów szkó∏ po-
nadgimnazjalnych;

2) do dnia 30 wrzeÊnia — w przypadku s∏uchaczy za-
k∏adów kszta∏cenia nauczycieli i kolegiów pracow-
ników s∏u˝b spo∏ecznych oraz studentów uczelni.

3. Wniosek powinien zawieraç w szczególnoÊci:

1) imi´, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, oraz
imi´, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodaw-
cy — jeÊli nie jest nim dziecko;

2) numer i dat´ wydania aktu zgonu policjanta oraz
oznaczenie organu wydajàcego akt zgonu; 

3) numer i dat´ wydania orzeczenia komisji lekarskiej
ustalajàcej zwiàzek zgonu policjanta ze s∏u˝bà oraz
oznaczenie komisji wydajàcej to orzeczenie.

4. Do wniosku do∏àcza si´:

1) informacje, w jakiej placówce oÊwiatowej lub
uczelni dziecko zamierza rozpoczàç lub kontynu-
owaç nauk´, wraz ze wskazaniem iloÊci semestrów
nauki w danym roku szkolnym lub akademickim;

2) zobowiàzanie do niezw∏ocznego zawiadomienia
o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub
akademickiego.

§ 5. 1. Pomoc przyznawana jest jednorazowo w ro-
ku szkolnym lub akademickim i wynosi:

1) dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych — dwu-
krotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego uposa˝enia
zasadniczego policjantów, wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, o którym mowa w art. 112
ust. 3 ustawy o Policji;

2) dla s∏uchaczy zak∏adów kszta∏cenia nauczycieli
i kolegiów pracowników s∏u˝b spo∏ecznych oraz
studentów uczelni — trzykrotnoÊç przeci´tnego
miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego poli-
cjantów, wraz z dodatkami o charakterze sta-
∏ym, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy o Po-
licji.

2. Pomoc wyp∏acana jest w dwóch równych ra-
tach:

1) pierwsza rata, za okres od wrzeÊnia do grudnia,
wyp∏acana jest w terminie do dnia 30 listopada;

2) druga rata, za okres od stycznia do czerwca, wy-
p∏acana jest w terminie do dnia 30 kwietnia.

3. Je˝eli w danym roku szkolnym lub akademickim
nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przy-
znawana i wyp∏acana w wysokoÊci odpowiadajàcej
jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu od-
bywania nauki.

4. Pomoc wyp∏aca si´ na rachunek bankowy dziec-
ka lub jego ustawowego przedstawiciela.

§ 6. 1. W przypadku nieuzyskania promocji do kla-
sy programowo wy˝szej lub niezaliczenia roku stu-
diów pomoc w kolejnym roku nie przys∏uguje.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spowo-
dowanym okolicznoÊciami niezale˝nymi od dziecka,
w szczególnoÊci d∏ugotrwa∏à chorobà, pomoc w kolej-
nym roku mo˝e zostaç przyznana.

3. Do przyznania pomocy, o której mowa w ust. 2,
stosuje si´ odpowiednio § 4. Do wniosku do∏àcza si´
dokumentacj´ potwierdzajàcà okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 2.

§ 7. 1. W przypadku przerwania nauki po wydaniu
decyzji o przyznaniu pomocy, a przed wyp∏aceniem
pierwszej lub drugiej raty tej pomocy, dziecko lub jego
przedstawiciel ustawowy zobowiàzany jest do nie-
zw∏ocznego powiadomienia o tym fakcie Komendanta
G∏ównego Policji. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komen-
dant G∏ówny Policji wydaje decyzj´ o wstrzymaniu
wyp∏aty pomocy.

§ 8. 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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