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Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia
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 7 czerwca 2002 r. w spra-
wie urlopów policjantów (Dz. U. Nr 81, poz. 740,
z 2004 r. Nr 50, poz. 492 oraz z 2005 r. Nr 126,
poz. 1059) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantowi skierowanemu na studia pierw-
szego stopnia albo studia drugiego stopnia,
albo studia podyplomowe do Wy˝szej Szko∏y
Policji w Szczytnie przys∏uguje p∏atny urlop
okolicznoÊciowy, o którym mowa w § 18 pkt 2,
w wymiarze:

1) jednego dnia roboczego na przygotowanie
si´ do z∏o˝enia ka˝dego egzaminu przepro-
wadzanego po zakoƒczeniu przedmiotu;

2) 21 dni roboczych w ostatnim roku studiów
pierwszego stopnia lub studiów drugiego
stopnia, albo 7 dni roboczych w ostatnim
semestrze studiów podyplomowych, na

przygotowanie pracy dyplomowej albo po-
dyplomowej lub przygotowanie si´ i przy-
stàpienie do z∏o˝enia egzaminu dyplomo-
wego albo podyplomowego, je˝eli program
tych studiów to przewiduje.”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Policjantowi odbywajàcemu szkolenie
zawodowe podstawowe albo szkolenie
zawodowe dla absolwentów szkó∏ wy˝-
szych w systemie samokszta∏cenia kiero-
wanego prze∏o˝ony w∏aÊciwy w spra-
wach osobowych mo˝e udzieliç p∏atnego
urlopu okolicznoÊciowego, o którym mo-
wa w § 18 pkt 2, w wymiarze jednego
dnia roboczego w celu przygotowania
si´ do z∏o˝enia ka˝dego egzaminu.

2. Policjantowi skierowanemu do z∏o˝enia
egzaminu oficerskiego przys∏uguje p∏at-
ny urlop okolicznoÊciowy, o którym mo-
wa w § 18 pkt 2, w wymiarze czterech dni
roboczych w celu przygotowania si´ do
z∏o˝enia egzaminu.

3. Urlopów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
udziela si´ na przystàpienie do z∏o˝enia
egzaminu poprawkowego, egzaminu ko-
misyjnego, egzaminu koƒcowego po-
prawkowego, egzaminu koƒcowego ko-
misyjnego oraz w przypadku ponownego
przystàpienia do z∏o˝enia egzaminu ofi-
cerskiego.”.

§ 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 8 paêdziernika 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie urlopów policjantów

———————
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, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716,
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323. 
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