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Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.2)) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb sk∏adania egzaminów
oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne;

2) jednostki organizacyjne Policji w∏aÊciwe w zakresie
przeprowadzania egzaminów na stopnie policyj-
ne;

3) terminy mianowania policjantów na stopnie poli-
cyjne;

4) warunki, od których jest uzale˝nione mianowanie
na stopieƒ policyjny.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „szko∏y policyjne” — Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Szko∏´ Policji w Katowicach, Szko∏´
Policji w Pile oraz Szko∏´ Policji w S∏upsku;

2) „prze∏o˝ony” — komendanta wojewódzkiego (Sto-
∏ecznego) Policji, komendanta powiatowego (miej-
skiego) i rejonowego Policji, Komendanta Wy˝-
szej Szko∏y Policji, komendanta szko∏y policyjnej
oraz dyrektora biura (oddzia∏u) Komendy G∏ównej
Policji.

Rozdzia∏ 2

Przeprowadzanie egzaminów na stopnie
policyjne

§ 3. 1. Egzaminy podoficerskie, aspiranckie oraz ofi-
cerskie wymagane do mianowania odpowiednio na
pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie podoficerów,
aspirantów oraz oficerów Policji, zwane dalej „egzami-
nami”, przeprowadza si´ odr´bnie dla policjantów
s∏u˝by kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagajà-
cej.

2. Policjanci s∏u˝by Êledczej zdajà egzaminy prze-
prowadzane dla policjantów s∏u˝by kryminalnej.

§ 4. Policjant mo˝e byç skierowany na egzamin, je-
˝eli:

1) pe∏ni s∏u˝b´ na stanowisku, dla którego jest okre-
Êlony policyjny stopieƒ etatowy w korpusie Policji
w∏aÊciwym dla rodzaju sk∏adanego egzaminu;

2) uzyska∏ pozytywnà opini´ prze∏o˝onego lub po-
zytywnà okresowà ocen´ w rozumieniu przepi-
sów o opiniowaniu s∏u˝bowym funkcjonariuszy
Policji;

3) ukoƒczy∏ szkolenie zawodowe podstawowe, spe-
cjalistyczne albo dla absolwentów szkó∏ wy˝szych
co najmniej 6 miesi´cy przed wyznaczonym termi-
nem egzaminu.

§ 5. 1. Komendant G∏ówny Policji nie póêniej ni˝ do
dnia 30 listopada danego roku wyznacza terminy prze-
prowadzenia egzaminów dla policjantów w roku na-
st´pnym i niezw∏ocznie zawiadamia o nich komendan-
tów wojewódzkich (Sto∏ecznego) Policji, Komendanta
Wy˝szej Szko∏y Policji, komendantów szkó∏ policyj-
nych oraz dyrektorów biur (oddzia∏ów) Komendy
G∏ównej Policji.

2. Policjant, który ukoƒczy∏ szkolenie zawodowe
podstawowe, specjalistyczne albo dla absolwentów
szkó∏ wy˝szych, z ogólnym wynikiem nauki „6” — wy-
ró˝niajàcym lub „5” — bardzo dobrym, zdaje egzamin
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni od
dnia jego zakoƒczenia.

§ 6. 1. Policjant, o którym mowa w § 4, sk∏ada ra-
port o skierowanie na egzamin, zwany dalej „rapor-
tem”, prze∏o˝onemu nie póêniej ni˝ 60 dni przed wy-
znaczonym terminem egzaminu.

2. Prze∏o˝ony wyra˝a zgod´ na skierowanie poli-
cjanta na egzamin albo odmawia skierowania w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania raportu.

3. Policjanta zawiadamia si´ niezw∏ocznie o skiero-
waniu na egzamin albo o odmowie skierowania. Od-
mowa skierowania na egzamin wymaga pisemnego
uzasadnienia.

§ 7. 1. Prze∏o˝ony przesy∏a raport zawierajàcy adno-
tacj´ o skierowaniu policjanta na egzamin kierowniko-
wi komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach kadr
i szkolenia Komendy G∏ównej Policji, komendy woje-
wódzkiej (Sto∏ecznej) Policji, Wy˝szej Szko∏y Policji al-
bo szko∏y policyjnej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 maja 2003 r.

w sprawie sk∏adania egzaminów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

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 oraz z 2003 r.
Nr 90, poz. 844.
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2. Kierownik komórki, o której mowa w ust. 1, spo-
rzàdza wykazy policjantów kierowanych na dany ro-
dzaj egzaminu, zwane dalej „wykazami”, i przesy∏a je
do Wy˝szej Szko∏y Policji albo szko∏y policyjnej w∏aÊci-
wej w zakresie przeprowadzania egzaminu w terminie
30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Wykazy policjantów, o których mowa w § 5 
ust. 2, sporzàdza Komendant Wy˝szej Szko∏y Policji 
albo komendant szko∏y policyjnej prowadzàcej szkole-
nie.

4. Wykazy powinny zawieraç nast´pujàce dane:

1) rodzaj egzaminu, na który sà kierowani policjanci;

2) stopnie policyjne, nazwiska i imiona policjantów,
imiona ojców, daty i miejsca urodzenia oraz nume-
ry identyfikacyjne;

3) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, w których
policjanci pe∏nià s∏u˝b´;

4) rodzaj s∏u˝by, w której wyst´pujà stanowiska zaj-
mowane przez policjantów;

5) daty ukoƒczenia przez policjantów szkolenia zawo-
dowego, wymaganego do mianowania na pierw-
szy stopieƒ policyjny w korpusie zgodnym z rodza-
jem egzaminu;

6) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska osoby sporzàdzajàcej wykaz.

§ 8. 1. Egzaminy przeprowadza si´ w Wy˝szej Szko-
le Policji albo szkole policyjnej w∏aÊciwej w zakresie
przeprowadzania egzaminu.

2. W przypadku gdy Wy˝sza Szko∏a Policji albo
szko∏a policyjna nie mo˝e przyjàç na egzamin wszyst-
kich skierowanych policjantów, testy wiedzy, sk∏adajà-
ce si´ na egzaminy przeprowadzane w terminach wy-
znaczonych przez Komendanta G∏ównego Policji, mo-
gà byç zorganizowane w komendach wojewódzkich
(Sto∏ecznej) Policji lub miejscach wskazanych przez
kierowników tych jednostek.

3. Je˝eli w komendzie wojewódzkiej (Sto∏ecznej) Po-
licji do testu wiedzy ma przystàpiç mniej ni˝ 25 policjan-
tów, komendant Wy˝szej Szko∏y Policji albo szko∏y poli-
cyjnej w porozumieniu z w∏aÊciwymi komendantami
Policji mo˝e wskazaç sàsiednià komend´ wojewódzkà
(Sto∏ecznà) Policji na miejsce przeprowadzania testu.

4. Przepisy dotyczàce miejsca przeprowadzenia te-
stu wiedzy, o którym mowa w ust. 2 i 3, stosuje si´ od-
powiednio do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w Ko-
mendzie G∏ównej Policji, Wy˝szej Szkole Policji oraz
w szkole policyjnej.

§ 9. Egzaminy przeprowadza si´ w odr´bnie oce-
nianych i nast´pujàcych kolejno po sobie etapach:

1) podoficerskie i aspiranckie:

a) test wiedzy,

b) test sprawnoÊci fizycznej,

c) sprawdzian praktyczny;

2) oficerskie:

a) test wiedzy,

b) sprawdzian praktyczny,

c) rozmowa kwalifikacyjna.

§ 10. 1. Dokumentacj´ niezb´dnà do przeprowadza-
nia egzaminu, zwanà dalej „pakietem egzaminacyj-
nym”, opracowuje:

1) Wy˝sza Szko∏a Policji — dla egzaminów przeprowa-
dzanych w terminach wyznaczonych przez Komen-
danta G∏ównego Policji;

2) szko∏a policyjna prowadzàca szkolenie zawodowe,
w porozumieniu z Wy˝szà Szko∏à Policji — dla eg-
zaminów przeprowadzanych niezw∏ocznie po za-
koƒczeniu tego szkolenia.

2. Pakiet egzaminacyjny, powinien zawieraç
w szczególnoÊci:

1) dla testu wiedzy:

a) zestaw zadaƒ testowych,

b) kart´ odpowiedzi,

c) wzorzec prawid∏owych odpowiedzi;

2) dla testu sprawnoÊci fizycznej:

a) opis çwiczeƒ,

b) tabel´ wyników wraz z odpowiadajàcà im liczbà
punktów;

3) dla sprawdzianu praktycznego:

a) opis zadania,

b) instrukcj´ dla zdajàcego,

c) instrukcj´ dla aktora, je˝eli w zadaniu przewi-
dziano jego udzia∏,

d) odr´bnà kart´ oceny dla ka˝dego zadania;

4) dla rozmowy kwalifikacyjnej — opis cech pozytyw-
nych i negatywnych obserwowanych podczas roz-
mowy.

§ 11. 1. Egzaminy przeprowadzajà komisje egzami-
nacyjne powo∏ane przez Komendanta Wy˝szej Szko∏y
Policji albo komendanta szko∏y policyjnej w∏aÊciwej
w zakresie przeprowadzenia egzaminu.
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2. Komisje egzaminacyjne mogà sk∏adaç si´ z trzy-
osobowych podkomisji, które przeprowadzajà kolejne
etapy egzaminów lub zadania i çwiczenia sk∏adajàce
si´ na te etapy.

3. Do zadaƒ komisji lub podkomisji egzaminacyjnej
nale˝y:

1) sprawdzenie to˝samoÊci policjantów przyst´pujà-
cych do poszczególnych etapów egzaminów;

2) poinformowanie osób, przyst´pujàcych do po-
szczególnych etapów egzaminu, o zasadach obo-
wiàzujàcych w czasie jego przeprowadzania i kry-
teriach zaliczenia;

3) kontrola samodzielnoÊci pracy wykonywanej przez
uczestników egzaminu;

4) ustalenie wyników uzyskanych przez uczestników
poszczególnych etapów egzaminu oraz miejsca,
sposobu i trybu ich og∏aszania;

5) ustalenie wyniku koƒcowego egzaminu policjanta;

6) sporzàdzenie protoko∏ów posiedzeƒ komisji, prze-
biegu egzaminu oraz zestawienia wyników koƒco-
wych egzaminu.

4. W czasie trwania egzaminu oraz posiedzenia ko-
misji lub podkomisji egzaminacyjnej mo˝e uczestni-
czyç, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Ko-
mendanta G∏ównego Policji.

5. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 4, nie
uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu ani w oce-
nianiu i ustalaniu wyników egzaminu.

§ 12. 1. Policjanta dopuszcza si´ do egzaminu na
podstawie wykazów, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3,
po okazaniu przez niego legitymacji s∏u˝bowej i porów-
naniu zawartych w niej danych z tymi wykazami.

2. Policjant, o którym mowa w ust. 1, mo˝e opuÊciç
sal´ egzaminacyjnà po zg∏oszeniu komisji lub podkomi-
sji egzaminacyjnej zakoƒczenia egzaminu lub jego etapu.

§ 13. 1. Policjanta mo˝na wykluczyç z egzaminu, je-
˝eli w czasie jego przeprowadzania:

1) korzysta z pomocy egzaminowanych lub innych
osób;

2) pos∏uguje si´ niedozwolonymi materia∏ami po-
mocniczymi;

3) pomaga innym uczestnikom egzaminu lub w inny
sposób zak∏óca jego przebieg.

2. Decyzj´ o wykluczeniu policjanta z egzaminu po-
dejmuje przewodniczàcy komisji lub podkomisji egza-
minacyjnej, o której mowa w § 11.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, policjan-
towi wystawia si´ z egzaminu ocen´ negatywnà.

§ 14. 1. Test wiedzy sk∏ada si´ z 80 pytaƒ testowych
jednokrotnego wyboru, punktowanych w skali 0—1
punkt za pytanie, i trwa:

1) 80 minut dla egzaminu podoficerskiego;

2) 90 minut dla egzaminu aspiranckiego oraz oficer-
skiego.

2. Test wiedzy egzaminu podoficerskiego jest jed-
nakowy dla policjantów wszystkich rodzajów s∏u˝b,
a egzaminu aspiranckiego i oficerskiego sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci: ogólnopolicyjnej, wspólnej dla poli-
cjantów wszystkich rodzajów s∏u˝b, oraz profilowanej,
odr´bnej dla policjantów s∏u˝by kryminalnej, prewen-
cyjnej oraz wspomagajàcej.

3. Test wiedzy egzaminu przeprowadzonego w ter-
minie, o którym mowa w § 5 ust. 1, dla policjantów te-
go samego rodzaju s∏u˝by odbywa si´ jednego dnia
i rozpoczyna si´ o tej samej godzinie, którà wyznacza
Komendant G∏ówny Policji.

4. Kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach kadr i szkolenia Komendy G∏ównej Policji,
za poÊrednictwem prze∏o˝onego, powiadamia poli-
cjanta o godzinie rozpocz´cia testu wiedzy.

§ 15. 1. Test sprawnoÊci fizycznej oraz sprawdzian
praktyczny mo˝e sk∏adaç si´ odpowiednio z jednego
lub kilku çwiczeƒ albo zadaƒ.

2. Je˝eli test sprawnoÊci fizycznej lub sprawdzian
praktyczny sk∏ada si´ z kilku çwiczeƒ lub zadaƒ, ka˝de
z nich podlega odr´bnej ocenie, wed∏ug skali punkto-
wej, stanowiàcej odpowiednià cz´Êç skali okreÊlonej
w § 16 ust. 1 pkt 2.

3. Ogólny wynik testu sprawnoÊci fizycznej lub
sprawdzianu praktycznego, wymienionego w ust. 2,
jest sumà punktów uzyskanych za wszystkie çwiczenia
lub zadania.

§ 16. 1. Wyniki uzyskane przez policjantów w kolej-
nych etapach ustala si´ wed∏ug nast´pujàcej skali
punktowej:

1) 0—80 punktów — dla testu wiedzy;

2) 0—40 punktów — dla testu sprawnoÊci fizycznej,
sprawdzianu praktycznego oraz rozmowy kwalifi-
kacyjnej.

2. Policjanta dopuszcza si´ do kolejnego etapu eg-
zaminu, je˝eli uzyska∏ co najmniej 60% punktów mo˝-
liwych do uzyskania w etapie poprzednim.

3. W przypadku uzyskania mniej ni˝ 60% punktów,
policjantowi wystawia si´ ocen´ negatywnà i przerywa
egzamin.

4. Ocen´ koƒcowà egzaminu ustala si´ na podsta-
wie sumy punktów uzyskanych w kolejnych etapach,
wed∏ug nast´pujàcej skali punktowej:

1) 0—95 punktów — ocena 1 (niedostateczna);
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2) 96—108 punktów — ocena 2 (dopuszczajàca);

3) 109—121 punktów — ocena 3 (poprawna);

4) 122—134 punktów — ocena 4 (dobra);

5) 135—147 punktów — ocena 5 (bardzo dobra);

6) 148—160 punktów — ocena 6 (wyró˝niajàca).

§ 17. 1. Policjant, który z∏o˝y∏ egzamin z wynikiem
pozytywnym, otrzymuje Êwiadectwo z wpisanà ocenà
koƒcowà z egzaminu.

2. Wzór Êwiadectwa z∏o˝enia egzaminu okreÊla za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 18. 1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu
policjant mo˝e z∏o˝yç raport o ponowne skierowanie na
egzamin po up∏ywie roku od dnia zakoƒczenia egzaminu.

2. Do policjanta, który rozpoczà∏ egzamin lub kolej-
ny etap egzaminu i nie móg∏ go kontynuowaç z powo-
du choroby potwierdzonej zaÊwiadczeniem lekarskim,
nie stosuje si´ przepisu ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, policjant
zdaje ponownie egzamin w najbli˝szym terminie albo
tylko te jego etapy, których nie zaliczy∏ do momentu
przerwania egzaminu.

§ 19. 1. W zwiàzku z przeprowadzanymi egzamina-
mi sporzàdza si´ i przechowuje dokumentacj´,
a w szczególnoÊci:

1) protoko∏y z przebiegu egzaminów;

2) pakiety egzaminacyjne;

3) rejestry wydanych Êwiadectw.

2. Protokó∏ z przebiegu egzaminu podpisuje prze-
wodniczàcy i cz∏onkowie komisji albo podkomisji egza-
minacyjnej.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 2, zawiera
w szczególnoÊci:

1) sk∏ad komisji egzaminacyjnej lub podkomisji;

2) wykazy;

3) zestawienie wyników uzyskanych przez zdajàcych
w poszczególnych etapach oraz ocen koƒcowych
z egzaminu.

Rozdzia∏ 3

W∏aÊciwoÊç jednostek organizacyjnych Policji 
w zakresie przeprowadzania egzaminów 

na stopnie policyjne

§ 20. Jednostkami organizacyjnymi Policji w∏aÊci-
wymi w zakresie przeprowadzania egzaminów podofi-
cerskich i aspiranckich sà:

1) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie — dla po-
licjantów:

a) s∏u˝by wspomagajàcej,

b) s∏u˝by kryminalnej Komendy G∏ównej Policji,
Komendy Sto∏ecznej Policji, Wy˝szej Szko∏y Po-
licji, Szko∏y Policji w Katowicach, Szko∏y Policji
w Pile i Szko∏y Policji w S∏upsku, oraz z woje-
wództw: mazowieckiego, lubelskiego, podkar-
packiego, podlaskiego i Êwi´tokrzyskiego,

c) s∏u˝by prewencyjnej Komendy G∏ównej Policji,
Komendy Sto∏ecznej Policji, Wy˝szej Szko∏y Po-
licji, Szko∏y Policji w Katowicach, Szko∏y Policji
w Pile i Szko∏y Policji w S∏upsku, oraz z woje-
wództw: mazowieckiego, lubelskiego i podla-
skiego;

2) Szko∏a Policji w Pile — dla policjantów s∏u˝by kry-
minalnej z województw: dolnoÊlàskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, ma∏opol-
skiego, opolskiego, pomorskiego, Êlàskiego, war-
miƒsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachod-
nio-pomorskiego oraz z Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie;

3) Szko∏a Policji w Katowicach — dla policjantów s∏u˝-
by prewencyjnej z województw: dolnoÊlàskiego,
ma∏opolskiego, opolskiego, podkarpackiego, Êlà-
skiego i Êwi´tokrzyskiego oraz z Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie;

4) Szko∏a Policji w S∏upsku — dla policjantów s∏u˝by
prewencyjnej z województw: kujawsko-pomorskie-
go, ∏ódzkiego, lubuskiego, pomorskiego, wielko-
polskiego, warmiƒsko-mazurskiego i zachodnio-
-pomorskiego.

§ 21. Wy˝sza Szko∏a Policji przeprowadza egzami-
ny oficerskie.

Rozdzia∏ 4

Mianowanie na stopnie policyjne

§ 22. 1. Mianowanie policjanta na stopieƒ policyjny
nast´puje na wniosek o mianowanie sk∏adany do prze-
∏o˝onego w∏aÊciwego do mianowania za poÊrednic-
twem komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach
kadr i szkolenia. 

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopieƒ policyj-
ny okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 23. Wniosek o mianowanie na stopieƒ starszego
posterunkowego Policji sk∏ada:

1) Komendantowi G∏ównemu Policji — dyrektor biura
(oddzia∏u);

2) komendantowi wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu) Po-
licji — naczelnik wydzia∏u (równorz´dny), kierow-
nik izby dziecka lub sekcji, komendant komisariatu
specjalistycznego Policji, dowódca oddzia∏u i sa-
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modzielnego pododdzia∏u prewencji, dowódca sa-
modzielnego pododdzia∏u antyterrorystycznego
oraz kierownik oÊrodka szkolenia Policji;

3) Komendantowi Wy˝szej Szko∏y Policji — dyrektor
instytutu, dyrektor biblioteki, naczelnik wydzia∏u
i kierownik studium;

4) komendantowi szko∏y policyjnej — kierownik zak∏a-
du, naczelnik wydzia∏u, kierownik studium, kierow-
nik biblioteki i kierownik sekcji, o ile nie podlega
naczelnikowi wydzia∏u;

5) komendantowi powiatowemu (miejskiemu) i rejo-
nowemu Policji — naczelnik sekcji, kierownik izby
dziecka, posterunku Policji, referatu lub ogniwa
oraz komendant komisariatu Policji.

§ 24. Wniosek o mianowanie na stopieƒ w korpusie
podoficerów i aspirantów Policji sk∏ada:

1) Komendantowi G∏ównemu Policji — dyrektor biura
(oddzia∏u);

2) komendantowi wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu) Po-
licji — komendant powiatowy (miejski) i rejonowy
Policji, a za jago poÊrednictwem równie˝ komen-
dant komisariatu Policji, komendant komisariatu
specjalistycznego Policji, dowódca oddzia∏u i sa-
modzielnego pododdzia∏u prewencji, dowódca sa-
modzielnego pododdzia∏u antyterrorystycznego,
naczelnik wydzia∏u (równorz´dny), kierownik izby
dziecka lub sekcji oraz kierownik oÊrodka szkolenia
Policji;

3) Komendantowi Wy˝szej Szko∏y Policji — dyrektor
instytutu, dyrektor biblioteki, naczelnik wydzia∏u
i kierownik studium;

4) komendantowi szko∏y policyjnej — kierownik zak∏a-
du, naczelnik wydzia∏u, kierownik studium, kierow-
nik biblioteki i kierownik sekcji, o ile nie podlega
naczelnikowi wydzia∏u. 

§ 25. 1. Wniosek o mianowanie na stopieƒ w korpu-
sie oficerów Policji przedstawia Komendantowi G∏ów-
nemu Policji: 

1) komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji — w od-
niesieniu do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ na tere-
nie swojego dzia∏ania;

2) dyrektor biura (oddzia∏u) — w odniesieniu do poli-
cjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w biurze (oddziale);

3) komendant szko∏y policyjnej — w odniesieniu do
policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w szkole policyjnej;

4) Komendant Wy˝szej Szko∏y Policji — w odniesieniu
do:

a) policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w Wy˝szej Szkole
Policji,

b) absolwentów wy˝szych studiów zawodowych,

c) policjantów, którzy z∏o˝yli egzamin oficerski.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczàce
mianowania na pierwszy stopieƒ oficerski Komendant
G∏ówny Policji niezw∏ocznie przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

§ 26. 1. Wnioski o mianowanie policjantów na ko-
lejne wy˝sze stopnie s∏u˝bowe, do stopnia nadkomisa-
rza Policji w∏àcznie, mogà byç sporzàdzone w formie
wniosku zbiorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do wniosków
o mianowanie na stopieƒ policyjny, sporzàdzanych na
podstawie art. 52 ust. 3 albo art. 87 pkt 7 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawà”.

3. Zbiorczy wniosek o mianowanie policjantów na
stopieƒ policyjny powinien zawieraç dane z pierwszej
strony wniosku wymienionego w § 22 ust. 2, z wy∏àcze-
niem danych dotyczàcych przebiegu s∏u˝by.

§ 27. W przypadku ujawnienia faktu podwa˝ajàce-
go zasadnoÊç mianowania policjanta na stopieƒ, oso-
ba sk∏adajàca wniosek o mianowanie na stopieƒ poli-
cyjny, jest obowiàzana niezw∏ocznie powiadomiç
o tym fakcie komendanta Policji uprawnionego do
mianowania na wnioskowany stopieƒ, a w uzasadnio-
nych przypadkach wy˝szego prze∏o˝onego.

§ 28. 1. Policjantów mianuje si´ na stopnie policyj-
ne w dniu Âwi´ta Policji.

2. Na pierwszy stopieƒ oficerski w korpusie ofice-
rów Policji mianuje si´ policjanta z dniem okreÊlonym
w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

3. Policjanta, który z∏o˝y∏ egzamin podoficerski lub
aspirancki, mianuje si´ odpowiednio na pierwszy sto-
pieƒ policyjny w korpusie podoficerów bàdê aspiran-
tów Policji, w dniach 1 stycznia, 1 kwietnia, 24 lipca
i 11 listopada.

4. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posiadajàcà sto-
pieƒ wojskowy, która ukoƒczy∏a szkolenie zawodowe
wymagane do mianowania na odpowiedni stopieƒ po-
licyjny, mianuje si´ na ten stopieƒ w terminach, o któ-
rych mowa w ust. 3.

5. Mianowania policjanta na wy˝szy stopieƒ poli-
cyjny w drodze wyró˝nienia dokonuje si´ z dniem
udzielenia tego wyró˝nienia.

6. Mianowanie policjanta na wy˝szy stopieƒ poli-
cyjny w przypadku, o którym mowa w art. 52 ust. 3
ustawy, mo˝e nastàpiç w ka˝dym terminie. Dat´ mia-
nowania okreÊla wydany w zwiàzku z tym mianowa-
niem rozkaz personalny.

7. Mianowanie policjanta, o którym mowa w ust. 6,
który zginà∏ w s∏u˝bie, nast´puje poÊmiertnie. Miano-
wania dokonuje si´ z ostatnim dniem s∏u˝by.

8. Policjanta w s∏u˝bie kontraktowej posiadajàcego
ju˝ stopieƒ policyjny mianuje si´ na ten stopieƒ
z dniem mianowania funkcjonariuszem Policji.
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§ 29. 1. Policjantowi mianowanemu na stopieƒ po-
licyjny wr´cza si´ akt mianowania. 

2. Wzór aktu mianowania na stopieƒ policyjny
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Wzór aktu mianowania na stopieƒ podkomisarza
oraz nadinspektora Policji okreÊla za∏àcznik nr 4 do roz-
porzàdzenia.

4. Akt mianowania na stopieƒ policyjny sporzàdza
kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej w spra-
wach kadr i szkolenia jednostki organizacyjnej Policji,
w której policjant pe∏ni s∏u˝b´.

5. Akt mianowania na stopieƒ podkomisarza oraz
nadinspektora Policji sporzàdza kierownik komórki or-
ganizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach kadr i szkolenia
Komendy G∏ównej Policji.

6. Akty mianowania na stopnie policyjne wr´czane
policjantom przez wy˝szego prze∏o˝onego podczas
zorganizowanej w tym celu uroczystoÊci mo˝e sporzà-
dziç kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach kadr i szkolenia jednostki Policji, którà kie-
ruje ten prze∏o˝ony.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 30. Âwiadectwa z∏o˝enia egzaminów wydane na
podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà
wa˝noÊç po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 31. 1. Policjanci skierowani na egzaminy, którzy
nie mogli z przyczyn od nich niezale˝nych przystàpiç
do tych egzaminów przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia, mogà przystàpiç do nich na podstawie

dotychczasowego skierowania, w terminach wyzna-
czonych po tym dniu.

2. Policjanci, którzy z∏o˝yli raporty o skierowanie na
egzamin i nie zosta∏y one rozpatrzone przez prze∏o˝o-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
przyst´pujà do tych egzaminów na zasadach i w trybie
okreÊlonym w niniejszym rozporzàdzeniu.

§ 32. Wy˝sza Szko∏a Policji i szko∏y policyjne mogà
stosowaç dotychczasowe druki Êwiadectw z∏o˝enia eg-
zaminu, a˝ do wyczerpania zapasów, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utraci-

∏o moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad i trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne
(Dz. U. Nr 47, poz. 471) i zarzàdzenie nr 10 Komendanta
G∏ównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie szcze-
gó∏owych zasad szkolenia policjantów i stra˝ników gmin-
nych (miejskich) (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 56) w cz´Êci doty-
czàcej organizacji i sposobu prowadzenia dla policjantów
egzaminów podoficerskich, aspiranckich i oficerskich, za-
chowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o sa-
morzàdzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce ustawy reformujàce administracj´ publicznà (Dz. U.
Nr 100, poz. 1084).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji 
z dnia 8 maja 2003 r. (poz. 872)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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WNIOSEK

O MIANOWANIE NA STOPIE¡ POLICYJNY

Na podstawie ..................................................................................................................................................... 
(wpisaç przepis ustawy stanowiàcy podstaw´ mianowania)

wnosz´ o mianowanie policjanta: 

1. Nazwisko ............................................................. imi´ ..................................................................................

imi´ ojca ...............................................identyfikator .........................................................................................

data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................................

2. Data wstàpienia do s∏u˝by ..............................................................................................................................

3. Obecne stanowisko s∏u˝bowe i nazwa jednostki organizacyjnej ....................................................................

..........................................................................................................................................................................

4. Posiadany stopieƒ policyjny ...........................................................................................................................

data nadania ........................................................................................................................................................

stopieƒ wed∏ug etatu ...........................................................................................................................................

5. Wykszta∏cenie / podaç dok∏adnà nazw´ szko∏y / ............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

6. Przeszkolenie zawodowe lub wojskowe .........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7. Przebieg s∏u˝by ...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

na stopieƒ ...........................................................................................................................................................

Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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strona 2

UZASADNIENIE WNIOSKU

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................                                            ..................................................................................
(miejscowoÊç i data)                                                                                                                              (piecz´ç imienna i podpis 

osoby uprawnionej do z∏o˝enia wniosku) 

DECYZJA OSOBY UPRAWNIONEJ DO ROZPATRZENIA WNIOSKU

..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................                                                      .............................................................................
(miejscowoÊç i data)                                                                                                                              (piecz´ç imienna i podpis)
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Za∏àcznik nr 3
WZÓR
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Za∏àcznik nr 4
WZÓR


