
PROJEKT 
 
 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

 
z dnia .................................... 2006 r. 

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania 

policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia 
 
 

 
Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.                     

z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 

§1. 
 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                       
31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom 
należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. Nr 191, poz. 1598 oraz z 2005 r.               
Nr 153, poz. 1282) § 12 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 12. 1. W zagranicznej podróży służbowej termin i miejsce wykonywania przez policjanta 
czynności służbowych poza granicami kraju określa polecenie odbycia zagranicznej podróży 
służbowej, wydane przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, za zgodą 
właściwego komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji,                    
z zastrzeżeniem ust. 2 – 4. 

2. Zgodę, o której mowa w ust.1, na podróże służbowe policjantów pełniących służbę w 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz w szkołach policyjnych, wydają komendanci tych 
szkół, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej przez komendanta wojewódzkiego 
Policji,  Komendanta Stołecznego Policji, Komendanta – Rektora  Wyższej Szkoły Policji              
w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, ich zastępców oraz policjantów pełniących 
służbę w Komendzie Głównej Policji, wydaje Komendant Główny Policji. 

4. Jeżeli przemawia za tym cel wyjazdu bądź inne szczególne względy, polecenie 
odbycia zagranicznej podróży służbowej może wydać bezpośrednio Komendant Główny 
Policji. 

5. Czas podróży, o której mowa w ust. 1, liczy się w razie odbywania jej środkami 
transportu: 
 1) lądowego - od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili 

przekroczenia jej w drodze powrotnej do kraju; 
                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 176, poz. 1457 i Nr 200, poz.1688, z 2003 r. 
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, 
poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 
2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122. 
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 2) lotniczego - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju 
do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju; 

 3) morskiego - od chwili wyjścia statku z portu polskiego do chwili wejścia statku w drodze 
powrotnej do portu polskiego. 
6. Jeżeli przekroczenie granicy państwowej odbywa się poza miejscowością stanowiącą 

stałe miejsce pełnienia służby, za czas podróży od tej miejscowości do miejsca przekroczenia 
granicy i z powrotem policjantowi przysługują należności na warunkach określonych w § 1-8 
i § 10.”. 
 

§2. 
 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 

      MINISTER  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    W porozumieniu 
      

       MINISTER  
PRACY I POLITYKI I SPOŁECZNEJ       
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


