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Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 31 paêdziernika 2002 r.
w sprawie wysokoÊci, warunków i trybu przyznawa-
nia policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe
i przeniesienia (Dz. U. Nr 191, poz. 1598 oraz z 2005 r.
Nr 153, poz. 1282) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej termin
i miejsce wykonywania przez policjanta
czynnoÊci s∏u˝bowych poza granicami kraju
okreÊla polecenie odbycia zagranicznej po-
dró˝y s∏u˝bowej wydane przez:

1) Komendanta G∏ównego Policji — w sto-
sunku do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´
w Komendzie G∏ównej Policji, komen-
dantów wojewódzkich lub Komendanta
Sto∏ecznego Policji, Komendanta-Rekto-
ra Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie i ko-
mendantów szkó∏ policyjnych;

2) komendanta wojewódzkiego lub Komen-
danta Sto∏ecznego Policji — w stosunku
do podleg∏ych policjantów;

3) Komendanta-Rektora Wy˝szej Szko∏y Po-
licji w Szczytnie lub komendanta szko∏y
policyjnej — w stosunku do podleg∏ych
policjantów.

2. Je˝eli przemawiajà za tym cel wyjazdu lub
inne szczególne wzgl´dy, polecenie odby-
cia zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej w sto-
sunku do policjantów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, mo˝e wydaç bezpoÊrednio
Komendant G∏ówny Policji.

3. Czas zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej liczy
si´:

1) od chwili przekroczenia granicy paƒstwo-
wej w drodze za granic´ do chwili jej
przekroczenia w drodze powrotnej do
kraju — jeÊli jest odbywana drogà làdo-
wà;

2) od chwili startu samolotu z ostatniego
lotniska w kraju do chwili làdowania sa-
molotu w drodze powrotnej na pierw-
szym lotnisku w kraju — jeÊli jest odby-
wana drogà lotniczà;

3) od chwili wyjÊcia statku z ostatniego por-
tu polskiego do chwili wejÊcia statku
w drodze powrotnej do portu polskiego
— jeÊli jest odbywana drogà morskà.

4. Je˝eli przekroczenie granicy paƒstwowej
odbywa si´ poza miejscowoÊcià stanowià-
cà sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, za czas
podró˝y od tej miejscowoÊci do miejsca
przekroczenia granicy i z powrotem poli-
cjantowi przys∏ugujà nale˝noÊci na warun-
kach okreÊlonych w § 1—8 i 10.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 marca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, warunków i trybu przyznawania policjantom 
nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia

———————
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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120.
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