
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia
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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady przyznawania policjantom
urlopów oraz tryb post´powania w tych sprawach,

2) wymiar p∏atnych urlopów dodatkowych dla poli-
cjantów, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w warunkach szcze-
gólnie ucià˝liwych lub szkodliwych dla zdrowia al-
bo osiàgn´li okreÊlony wiek lub sta˝ s∏u˝by, albo
gdy jest to uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwo-
Êciami s∏u˝by,

3) wymiar p∏atnego urlopu zdrowotnego oraz okolicz-
noÊciowego, a tak˝e urlopu bezp∏atnego z wa˝nych
przyczyn.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

2) jednostka organizacyjna Policji — komend´, komi-
sariat, komisariat specjalistyczny, oddzia∏ prewen-
cji i pododdzia∏ antyterrorystyczny, Wy˝szà Szko∏´
Policji, szko∏´ policyjnà i oÊrodek szkolenia Policji,

3) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —
Komendanta G∏ównego Policji, komendanta woje-
wódzkiego (sto∏ecznego) Policji, komendanta po-
wiatowego (miejskiego) Policji, Komendanta Wy˝-
szej Szko∏y Policji oraz komendanta szko∏y policyj-
nej.

§ 3. 1. Do okresu s∏u˝by policjanta, od którego zale-
˝y prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego, wli-
cza si´ okresy poprzedniego zatrudnienia, a tak˝e inne
okresy, je˝eli odr´bne przepisy tak stanowià.

2. Policjantowi, który przed przyj´ciem do s∏u˝by
w Policji wykorzysta∏ urlop wypoczynkowy za dany rok
w cz´Êci lub w wymiarze ni˝szym ni˝ przys∏ugujàcy
w Policji albo otrzyma∏ ekwiwalent pieni´˝ny za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy przys∏ugujàcy w wy-
miarze ni˝szym ni˝ przys∏ugujàcy w Policji, przys∏ugu-
je w roku przyj´cia do s∏u˝by urlop uzupe∏niajàcy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, urlo-
pu wypoczynkowego udziela si´ nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie trzech miesi´cy s∏u˝by w Policji.

§ 4. 1. Urlop wypoczynkowy nie mo˝e rozpoczynaç
si´ ani koƒczyç w dniu wolnym od s∏u˝by.

2. Dni wolnych od s∏u˝by, wynikajàcych z podsta-
wowego rozk∏adu czasu s∏u˝by, zgodnie z przepisami
w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by policjantów, nie wli-
cza si´ do urlopu wypoczynkowego.

3. Terminem rozpocz´cia urlopu wypoczynkowego
przez policjanta pe∏niàcego s∏u˝b´ w zmianowym roz-
k∏adzie czasu s∏u˝by, w rozumieniu przepisów, o któ-
rych mowa w ust. 2, jest najbli˝szy dzieƒ planowanej
s∏u˝by.

§ 5. 1. Urlopy wypoczynkowe powinny byç udziela-
ne zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala kie-
rownik jednostki organizacyjnej Policji lub upowa˝nio-
ny przez niego kierownik komórki organizacyjnej,
w uzgodnieniu z w∏aÊciwà organizacjà zwiàzku zawo-
dowego policjantów, bioràc pod uwag´ wnioski poli-
cjantów i koniecznoÊç zapewnienia normalnego toku
s∏u˝by.

2. Plan urlopów, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
sporzàdziç do koƒca roku poprzedzajàcego rok obj´ty
tym planem. Plan urlopów podaje si´ niezw∏ocznie do
wiadomoÊci policjantów w sposób przyj´ty w jednost-
ce organizacyjnej Policji.

3. Urlopu wypoczynkowego udziela kierownik jed-
nostki organizacyjnej Policji lub upowa˝niony przez
niego kierownik komórki organizacyjnej.

4. Policjanta nale˝y zawiadomiç o terminie urlopu
wypoczynkowego nie póêniej ni˝ na miesiàc przed je-
go rozpocz´ciem.

§ 6. 1. Policjantowi nie udziela si´ urlopu wypo-
czynkowego w okresie:

1) czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by wskutek choroby,

2) zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych,

3) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

2. Je˝eli policjant nie mo˝e rozpoczàç urlopu wypo-
czynkowego w ustalonym terminie z powodu czasowej
niezdolnoÊci do s∏u˝by wskutek choroby, urlopu zdro-
wotnego, zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych z powodu
koniecznoÊci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym cz∏onkiem rodziny, odosobnienia
w zwiàzku z chorobà zakaênà lub urlopu macierzyƒ-
skiego, urlop ten nale˝y przesunàç na inny termin.

3. Cz´Êç urlopu wypoczynkowego niewykorzystanà
z powodu czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by wskutek
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choroby lub odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaê-
nà nale˝y udzieliç policjantowi w póêniejszym termi-
nie.

4. Na wniosek policjanta urlopu wypoczynkowego
udziela si´ bezpoÊrednio po urlopie macierzyƒskim lub
po urlopie udzielonym na warunkach urlopu macie-
rzyƒskiego.

§ 7. Na wniosek policjanta urlop wypoczynkowy
mo˝e byç podzielony na cz´Êci, z tym ˝e co najmniej
jedna cz´Êç urlopu powinna obejmowaç nie mniej ni˝
14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 8. Policjantowi skierowanemu do szko∏y lub na
przeszkolenie albo na studia w kraju lub do akademii
lub innych szkó∏ (kursów) urlopu wypoczynkowego za
dany rok kalendarzowy nale˝y udzieliç przed rozpocz´-
ciem szkolenia lub nauki, je˝eli czas trwania szkolenia
uniemo˝liwi∏by udzielenie urlopu zgodnie z przepisami
art. 83 ust. 4 ustawy.

Rozdzia∏ 2

Urlopy dodatkowe

§ 9. 1. Wymiar corocznego p∏atnego urlopu dodat-
kowego dla policjantów, którzy osiàgn´li okreÊlony
sta˝ s∏u˝by, wynosi:

1) 5 dni roboczych — dla majàcych 15-letni sta˝ s∏u˝-
by,

2) 9 dni roboczych — dla majàcych 20-letni sta˝ s∏u˝-
by,

3) 13 dni roboczych — dla majàcych 25-letni sta˝ s∏u˝-
by.

2. Do sta˝u s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1, zalicza
si´ równie˝ okresy innej s∏u˝by, traktowane jako rów-
norz´dne ze s∏u˝bà w Policji, w rozumieniu przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin.

3. Policjant nabywa prawo do pierwszego urlopu,
o którym mowa w ust. 1, z dniem osiàgni´cia wymaga-
nego sta˝u s∏u˝by.

§ 10. 1. Wymiar corocznego p∏atnego urlopu dodat-
kowego dla policjantów, którzy osiàgn´li okreÊlony
wiek i co najmniej 10-letni sta˝ s∏u˝by, wynosi:

1) 5 dni roboczych — po ukoƒczeniu 40 lat ˝ycia,

2) 9 dni roboczych — po ukoƒczeniu 45 lat ˝ycia,

3) 13 dni roboczych — po ukoƒczeniu 55 lat ˝ycia.

2. Policjant nabywa prawo do pierwszego urlopu
dodatkowego, z tytu∏u osiàgni´cia okreÊlonego wieku,
w dniu wystàpienia ∏àcznie obu warunków, o których
mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Wymiar corocznego p∏atnego urlopu dodat-
kowego dla policjantów, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w warun-
kach szczególnie ucià˝liwych lub szkodliwych dla zdro-
wia, wynosi:

1) 5 dni roboczych, je˝eli s∏u˝ba jest wykonywania w:

a) pomieszczeniach pozbawionych sta∏ego natural-
nego oÊwietlenia lub w pomieszczeniach, w któ-
rych ze wzgl´dów technologicznych lub ze
wzgl´du na rodzaj wykonywanej s∏u˝by stoso-
wane jest wy∏àcznie sztuczne oÊwietlenie,

b) warunkach nara˝enia na promieniowanie ultra-
fioletowe lub podczerwone,

c) pomieszczeniach zamkni´tych, w których utrzy-
muje si´ sta∏a temperatura efektywna powy˝ej
25°C lub poni˝ej 10°C,

d) warunkach nara˝enia na dzia∏anie py∏ów niewy-
wo∏ujàcych zw∏óknienia tkanki p∏ucnej,

e) warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
toksycznych niekumulujàcych si´ w organizmie,

f) warunkach nara˝enia na wibracj´ ogólnà,

2) 9 dni roboczych, je˝eli s∏u˝ba jest wykonywania w:

a) pomieszczeniach zlokalizowanych poni˝ej pozio-
mu otaczajàcego terenu — zgodnie z przepisami
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa
i higieny pracy,

b) warunkach nara˝enia na ha∏as,

c) warunkach nadmiernego obcià˝enia wysi∏kiem
fizycznym co najmniej 2 000 kcal dla m´˝czyzn
i 1 200 kcal dla kobiet lub wymagajàcych wymu-
szonej pozycji cia∏a,

d) warunkach nara˝enia na dzia∏anie py∏ów wywo-
∏ujàcych zw∏óknienie tkanki p∏ucnej,

e) warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
toksycznych kumulujàcych si´ w organizmie,

f) warunkach r´cznego kierowania ruchem na
skrzy˝owaniach i ciàgach komunikacyjnych
o du˝ym jego nat´˝eniu,

g) warunkach ciàg∏ego napi´cia i koncentracji przy
nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycz-
nych w stycznoÊci ze zmiennym nat´˝eniem i za-
kresem fal dêwi´kowych, a tak˝e przy nas∏uchu
radiowym,

3) 13 dni roboczych, je˝eli s∏u˝ba jest wykonywana:

a) w warunkach nara˝enia na promieniowanie jo-
nizujàce,

b) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie pól elektro-
magnetycznych wysokiej cz´stotliwoÊci w zakre-
sie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagro˝enia,

c) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
i czynników rakotwórczych, których wykaz okre-
Êlajà odr´bne przepisy,

d) przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu,
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e) przy konserwowaniu, magazynowaniu, trans-
porcie i stosowaniu materia∏ów wybuchowych,
∏atwo palnych i samozapalnych,

f) przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materia-
∏ów wybuchowych oraz prac doÊwiadczalnych
z materia∏ami wybuchowymi,

g) podczas prowadzenia badaƒ materia∏ów czyn-
nych biologicznie,

h) pod ziemià.

2. Policjant nabywa prawo do pierwszego urlopu
dodatkowego, o którym mowa w ust. 1, po up∏ywie ro-
ku s∏u˝by w warunkach szczególnie ucià˝liwych lub
szkodliwych dla zdrowia.

§ 12. 1. S∏u˝b´ okreÊlonà w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. d)
i e) oraz pkt 2 lit. b), d) i e) uwa˝a si´ za pe∏nionà w wa-
runkach szkodliwych dla zdrowia, je˝eli w miejscu pe∏-
nienia s∏u˝by sà przekroczone najwy˝sze dopuszczalne
st´˝enia i nat´˝enia czynników szkodliwych dla zdro-
wia okreÊlone w odr´bnych przepisach, stwierdzone
przez laboratoria Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej i in-
ne laboratoria uprawnione na podstawie Kodeksu pra-
cy do badania i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w Êrodowisku pracy.

2. S∏u˝b´ okreÊlonà w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a) — c) i f),
pkt 2 lit. a), c), f) i g) oraz pkt 3 lit. a) i c) — h) uwa˝a si´
za pe∏nionà w warunkach szkodliwych lub ucià˝liwych
dla zdrowia, je˝eli jest pe∏niona przez co najmniej
80 godzin w miesiàcu, natomiast s∏u˝b´ okreÊlonà
w § 11 ust. 1 pkt 3 lit. b) — przez po∏ow´ dopuszczalne-
go czasu przebywania w strefie zagro˝enia.

3. Oceny warunków ucià˝liwoÊci lub szkodliwoÊci
dla zdrowia uprawniajàcych do uzyskania urlopu do-
datkowego, dokonuje komisja powo∏ana przez prze∏o-
˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych z udzia-
∏em przedstawicieli s∏u˝by medycyny pracy, zwiàzku
zawodowego policjantów oraz s∏u˝by bhp.

4. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
przyznaje policjantowi urlop dodatkowy na podstawie
oceny, o której mowa w ust. 3.

5. Przerwa w s∏u˝bie, w szczególnoÊci z powodu
choroby, urlopu, zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych czy
wynikajàca z potrzeb s∏u˝by, trwajàca nie d∏u˝ej ni˝
3 miesiàce w ciàgu roku, wliczana jest do okresu
uprawniajàcego do nabycia prawa do urlopu dodatko-
wego okreÊlonego w § 11 ust. 1.

6. Policjantowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ na stanowisku,
na którym wyst´pujà warunki ucià˝liwoÊci lub szkodli-
woÊci dla zdrowia uprawniajàce do uzyskania urlopu
dodatkowego w ró˝nym wymiarze, przys∏uguje jeden
urlop w wymiarze korzystniejszym.

§ 13. 1. W razie zbiegu uprawnieƒ do urlopu dodat-
kowego z ró˝nych tytu∏ów policjant ma prawo do jed-
nego urlopu dodatkowego w wymiarze najkorzystniej-
szym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie zbiegu
uprawnieƒ do urlopu dodatkowego okreÊlonego
w § 11 z uprawnieniami do urlopów dodatkowych
okreÊlonych w § 9 i 10.

§ 14. 1. Prawo do kolejnych urlopów dodatkowych
policjant nabywa w ka˝dym nast´pnym roku kalenda-
rzowym.

2. Policjantowi, który nie wykorzysta∏ urlopu dodat-
kowego w danym roku kalendarzowym, urlopu tego
nale˝y udzieliç w ciàgu pierwszych 3 miesi´cy nast´p-
nego roku.

§ 15. Policjantowi, który wykorzysta∏ urlop dodat-
kowy przys∏ugujàcy za dany rok kalendarzowy, a na-
st´pnie naby∏ w ciàgu tego roku prawo do urlopu do-
datkowego w wy˝szym wymiarze, przys∏uguje urlop
uzupe∏niajàcy.

§ 16. Urlopy dodatkowe okreÊlone w § 9 i 10 mogà
byç dzielone na dwie cz´Êci z wyjàtkiem urlopów do-
datkowych, których wymiar wynosi 5 dni.

§ 17. Do udzielania policjantom urlopów dodatko-
wych stosuje si´ odpowiednio przepisy § 4—6 i § 8.

Rozdzia∏ 3

Urlop okolicznoÊciowy

§ 18. Policjantowi mo˝na udzieliç p∏atnego urlopu
okolicznoÊciowego z tytu∏u:

1) przeniesienia s∏u˝bowego,

2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta∏ce-
nia ogólnego,

3) wa˝nych spraw osobistych i rodzinnych.

§ 19. 1. Policjantowi przeniesionemu z urz´du, je˝e-
li z przeniesieniem wià˝e si´ zmiana miejsca zamiesz-
kania, przys∏uguje p∏atny urlop okolicznoÊciowy, o któ-
rym mowa w § 18 pkt 1, w wymiarze od 3 do 5 dni ro-
boczych. Urlop okolicznoÊciowy mo˝e byç dzielony na
cz´Êci.

2. Urlopu okolicznoÊciowego z tytu∏u przeniesienia
s∏u˝bowego udziela prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach
osobowych, bioràc pod uwag´ po∏o˝enie nowego
miejsca zamieszkania policjanta, jego warunki rodzin-
ne oraz inne okolicznoÊci majàce bezpoÊredni wp∏yw
na przeniesienie.

§ 20. 1. Policjantowi podnoszàcemu kwalifikacje za-
wodowe i wykszta∏cenie ogólne poza jednostkami or-
ganizacyjnymi Policji na podstawie skierowania prze-
∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych, przy-
s∏uguje p∏atny urlop okolicznoÊciowy, o którym mowa
w § 18 pkt 2, w wymiarze urlopu szkoleniowego okre-
Êlonego w przepisach prawa pracy w sprawie zasad
i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i wykszta∏cenia ogólnego doros∏ych.
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2. Policjantowi podnoszàcemu kwalifikacje zawo-
dowe i wykszta∏cenie ogólne poza jednostkami organi-
zacyjnymi Policji bez skierowania, prze∏o˝ony w∏aÊci-
wy w sprawach osobowych mo˝e udzieliç p∏atnego
urlopu okolicznoÊciowego, o którym mowa w § 18
pkt 2, w wymiarze urlopu szkoleniowego okreÊlonego
w przepisach prawa pracy w sprawie zasad i warunków
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta∏cenia
ogólnego doros∏ych, je˝eli przemawia za tym interes
s∏u˝by, a w szczególnoÊci gdy poziom i kierunek kszta∏-
cenia jest zbie˝ny z wymaganiami na zajmowanym lub
planowanym do obj´cia stanowisku s∏u˝bowym.

§ 21. 1. Policjantowi skierowanemu na szkolenie za-
wodowe: podstawowe, specjalistyczne lub dla absol-
wentów szkó∏ wy˝szych, w systemie zaocznym, ekster-
nistycznym lub samokszta∏cenia kierowanego, przy-
s∏uguje p∏atny urlop okolicznoÊciowy, o którym mowa
w § 18 pkt 2, w wymiarze jednego dnia na przygotowa-
nie do ka˝dego egzaminu.

2. Policjantowi skierowanemu na egzamin na sto-
pieƒ policyjny przys∏uguje p∏atny urlop okolicznoÊcio-
wy, o którym mowa w § 18 pkt 2, w wymiarze:

1) 2 dni roboczych — na przygotowanie do egzaminu
podoficerskiego,

2) 3 dni roboczych — na przygotowanie do egzaminu
aspiranckiego,

3) 4 dni roboczych — na przygotowanie do egzaminu
oficerskiego.

3. Urlopów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udzie-
la si´ w razie przystàpienia do egzaminu poprawkowe-
go.

§ 22. 1. Policjantowi przys∏uguje urlop okoliczno-
Êciowy w wymiarze:

1) 2 dni — w razie zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego
przez policjanta, urodzenia si´ dziecka policjanto-
wi, zgonu i pogrzebu ma∏˝onka, dziecka, ojca, mat-
ki, ojczyma lub macochy policjanta,

2) 1 dnia — w razie zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego
przez dziecko policjanta, zgonu i pogrzebu siostry,
brata, teÊciowej, teÊcia, babki, dziadka oraz innej
osoby pozostajàcej na utrzymaniu policjanta albo
pod jego bezpoÊrednià opiekà.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie udziela si´,
je˝eli wskazany przez policjanta termin nie pozostaje
w bezpoÊrednim zwiàzku ze zdarzeniem uzasadniajà-
cym jego udzielenie.

3. Urlop, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje tak-
˝e w razie zbiegu z prawem do urlopu z innego tytu∏u
lub zwolnieniem od zaj´ç s∏u˝bowych, o którym mowa
w odr´bnych przepisach.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub
upowa˝niony przez niego kierownik komórki organiza-
cyjnej mo˝e udzieliç policjantowi urlopu okolicznoÊcio-
wego dla za∏atwienia wa˝nych spraw osobistych lub

rodzinnych innych ni˝ wymienione w ust. 1, w wymia-
rze nieprzekraczajàcym pi´ciu dni roboczych w ciàgu
roku kalendarzowego.

Rozdzia∏ 4

Inne urlopy

§ 23. 1. Policjantowi w s∏u˝bie sta∏ej mo˝na udzie-
liç p∏atnego urlopu zdrowotnego w celu przeprowa-
dzenia zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekracza-
jàcym jednorazowo 6 miesi´cy. ¸àczny wymiar urlopu
w okresie ca∏ej s∏u˝by nie mo˝e przekroczyç 18 miesi´-
cy.

2. Urlopu zdrowotnego udziela prze∏o˝ony w∏aÊci-
wy w sprawach osobowych na podstawie orzeczenia
komisji lekarskiej, o której mowa w art. 26 ust. 1 usta-
wy.

3. Policjanta, o którym mowa w ust. 1, do komisji
lekarskiej kieruje prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach
osobowych na wniosek lekarza lub samego policjanta.

§ 24. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
mo˝e udzielaç policjantowi urlopu bezp∏atnego z wa˝-
nych przyczyn, je˝eli nie zak∏óci to toku s∏u˝by, w wy-
miarze do 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem § 25.

§ 25. Policjantowi, który wyje˝d˝a wspólnie z ma∏-
˝onkiem:

1) oddelegowanym do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych
poza Policjà za granicà albo

2) przeniesionym do wykonywania obowiàzków s∏u˝-
bowych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej
Polskiej, w rozumieniu przepisów o s∏u˝bie zagra-
nicznej,

udziela si´ urlopu bezp∏atnego na czas trwania oddele-
gowania ma∏˝onka lub wykonywania przez niego obo-
wiàzków s∏u˝bowych w placówce zagranicznej.

§ 26. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych,
który udzieli∏ urlopu bezp∏atnego, mo˝e ze wzgl´du na
wa˝ny interes s∏u˝by odwo∏aç policjanta z tego urlopu
w ka˝dym czasie po uprzednim pisemnym zawiado-
mieniu na co najmniej 30 dni przed przewidywanym
terminem podj´cia s∏u˝by.

§ 27. 1. Urlop bezp∏atny trwajàcy nie d∏u˝ej ni˝ je-
den miesiàc nie ogranicza uprawnieƒ policjanta do
urlopów wypoczynkowego i dodatkowego.

2. W razie korzystania przez policjanta z urlopu bez-
p∏atnego d∏u˝szego ni˝ jeden miesiàc, urlopy wypo-
czynkowy i dodatkowy ulegajà skróceniu o 1/12 za ka˝-
dy miesiàc urlopu bezp∏atnego, nie wi´cej jednak ni˝ za
12 miesi´cy. Je˝eli urlopy za ten rok zosta∏y ju˝ wyko-
rzystane, skróceniu ulegajà urlopy za nast´pny rok ka-
lendarzowy.

3. Urlopy wypoczynkowy i dodatkowy nie przys∏u-
gujà za rok kalendarzowy obj´ty w ca∏oÊci urlopem
bezp∏atnym.
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Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 28. 1. Do policjanta skierowanego przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia na studia zaoczne, wie-
czorowe lub eksternistyczne w szkole wy˝szej nadzoro-
wanej przez Ministra Obrony Narodowej, korzystajàce-
go ze zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych w wymiarze
okreÊlonym w przepisach dotyczàcych urlopów szkole-
niowych ˝o∏nierzy zawodowych, do czasu ukoƒczenia
nauki, stosuje si´ dotychczasowe przepisy, je˝eli sà ko-
rzystniejsze.

2. Do policjanta korzystajàcego przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia ze zwolnienia od zaj´ç
s∏u˝bowych w zwiàzku z podnoszeniem kwalifikacji za-
wodowych i wykszta∏cenia ogólnego, do czasu ukoƒ-

czenia nauki, stosuje si´ dotychczasowe przepisy, je˝e-
li sà korzystniejsze.

§ 29. Traci moc zarzàdzenie nr 29 Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 11 czerwca
1997 r. w sprawie przebiegu s∏u˝by, praw i obowiàz-
ków policjantów, zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych oraz zaliczania okresów s∏u˝by i pracy do wys∏u-
gi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia
zasadniczego (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 49) w zakre-
sie uregulowanym niniejszym rozporzàdzeniem.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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