
Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Policjant skierowany do akademii lub innych
szkó∏ (na kursy) za granicà, w okresie odbywania nauki,
otrzymuje uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne,
w wysokoÊci i na warunkach obowiàzujàcych na ostat-
nio zajmowanym przez niego stanowisku s∏u˝bowym,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie zmian
majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia i innych na-
le˝noÊci pieni´˝nych lub na ich wysokoÊç, z zastrze˝e-
niem § 2 i 3.

§ 2. Policjantowi, o którym mowa w § 1, z tytu∏u od-
bywania nauki za granicà przys∏ugujà diety oraz zwrot
kosztów przejazdów, dojazdów, noclegów i innych wy-
datków w wysokoÊci i na warunkach ustalonych dla za-
granicznych podró˝y s∏u˝bowych policjantów, okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

§ 3. 1. Na pisemny wniosek uprawnionego poli-
cjanta uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne wy-
p∏aca si´ osobie przez niego upowa˝nionej.

2. Uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne mo-
gà byç wyp∏acane na wskazany przez policjanta rachu-

nek bankowy, na warunkach okreÊlonych w porozu-
mieniu, o którym mowa w art. 105 ust. 5 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji.

3. Wyp∏aty uposa˝enia oraz innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych dokonuje jednostka organizacyjna Policji
w∏aÊciwa dla miejsca pe∏nienia s∏u˝by policjanta, od-
powiednio w terminach obowiàzujàcych dla wyp∏aty
uposa˝enia zasadniczego i dodatków o charakterze sta-
∏ym oraz w terminach p∏atnoÊci innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych, okreÊlonych w przepisach w sprawie warun-
ków ich otrzymywania, lub w terminach wynikajàcych
z porozumienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r.
w sprawie wysokoÊci oraz warunków wyp∏aty uposa-
˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych policjantom skie-
rowanym do akademii lub innych szkó∏ (kursów) za
granicà (Dz. U. Nr 115, poz. 1213).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

Dziennik Ustaw Nr 81 — 5497 — Poz. 737

737

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych policjanta skierowanego do akademii 
lub innych szkó∏ (na kursy) za granicà.


