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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 sierpnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, 
nagród uznaniowych i zapomóg

Na podstawie art. 110 ust. 2 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. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w spra-
wie warunków przyznawania policjantom nagród
rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U.
Nr 86, poz. 789) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo
tymczasowego aresztowania, chyba ˝e prawo-
mocnym orzeczeniem post´powanie karne lub
dyscyplinarne w sprawie o czyn pozostajàcy
w zwiàzku z aresztowaniem lub zawieszeniem
w czynnoÊciach s∏u˝bowych zosta∏o umorzone
bàdê policjant zosta∏ uniewinniony na podsta-
wie prawomocnego wyroku lub orzeczenia
o uniewinnieniu w post´powaniu dyscyplinar-
nym.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pope∏nienia przez policjanta przest´pstwa lub
przest´pstwa skarbowego, stwierdzonego pra-
womocnym wyrokiem sàdu,”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Nagroda roczna nie przys∏uguje w przypadku:

1) skazania policjanta prawomocnym wyro-
kiem sàdu za przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe, umyÊlne, Êcigane z oskar-
˝enia publicznego,

2) wymierzenia policjantowi prawomocnej
kary dyscyplinarnej:

a) wydalenia ze s∏u˝by,

b) obni˝enia stopnia,

c) wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝-
bowe, 

d) ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do
s∏u˝by na zajmowanym stanowisku,

3) zwolnienia policjanta ze s∏u˝by z powodu:

a) skazania prawomocnym wyrokiem sà-
du za przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe inne ni˝ wymienione w pkt 1,

b) wydania po up∏ywie co najmniej 6 mie-
si´cy kolejnej opinii s∏u˝bowej, o której
mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

c) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by w okresie od-
bywania s∏u˝by przygotowawczej,
stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej,

d) pope∏nienia czynu o znamionach prze-
st´pstwa albo przest´pstwa skarbowe-
go, je˝eli pope∏nienie czynu jest oczywi-
ste i uniemo˝liwia jego pozostanie
w s∏u˝bie,

e) wymierzenia przez sàd prawomocnym
orzeczeniem Êrodka karnego w postaci
zakazu wykonywania zawodu policjan-
ta.”;

4) w § 10:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nagrod´ uznaniowà w formie pieni´˝nej lub
rzeczowej wyp∏aca si´ lub wr´cza w termi-
nie 14 dni od dnia podj´cia decyzji o jej
przyznaniu.”,

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Wyp∏ata lub wr´czenie nagrody uznaniowej
mo˝e nastàpiç w uroczystej formie.

5. Nagrody uznaniowej nie przyznaje si´ poli-
cjantowi:

1) ukaranemu karà dyscyplinarnà przed jej
zatarciem,

2) skazanemu wyrokiem sàdu lub w stosun-
ku do którego post´powanie karne zosta-
∏o warunkowo umorzone, przez okres ro-
ku od dnia uprawomocnienia si´ orzecze-
nia.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
R. Kalisz

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

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 153, poz. 1271, 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 oraz
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.


