
UZASADNIENIE 
 

 
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 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) ma na celu usprawnienie trybu wyrażania zgody na 
odbycie przez policjanta zagranicznej podróży służbowej.  

Projekt przewiduje przekazanie dotychczasowych uprawnień Komendanta Głównego 
Policji w zakresie wyrażania zgody na odbycie podróży służbowej przez policjanta właściwemu 
miejscowo komendantowi wojewódzkiemu (Komendantowi Stołecznemu) Policji oraz 
komendantom szkół policyjnych.  

Według proponowanych przepisów polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej 
wydaje przełożony właściwy w sprawach osobowych za zgodą właściwego miejscowo 
komendanta wojewódzkiego Policji, zaś w przypadku policjantów Wyższej Szkoły Policji                     
w Szczytnie oraz szkół policyjnych – polecenie i zgodę wydają komendanci tych szkół.  

Powyższe przepisy mają na celu uproszczenie kwestii organizacyjnych, związanych                
z odbywaniem podróży służbowych, są ponadto kontynuacją rozwiązań dotychczasowego § 12 
ust.2, który przewiduje wyrażanie zgody na wyjazd policjanta za granicę przez właściwego 
komendanta wojewódzkiego Policji w przypadku polecenia odbycia zagranicznej podróży 
służbowej w ramach współpracy przygranicznej. Projektowany § 12 ust.1 w szerszym zakresie 
reguluje sytuacje, zawarte w dotychczasowych przepisach, dlatego też zmiana w tym kierunku 
jest uzasadniona.  

Jednocześnie projekt doprecyzowuje kwestie związane z uprawnieniami Komendanta 
Głównego Policji w zakresie wydawania poleceń odbycia zagranicznej podróży służbowej 
komendantom wojewódzkim (Komendantowi Stołecznemu) Policji, komendantom szkół 
policyjnych, Komendantowi – Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i ich zastępcom 
oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji.  

 
 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
1.  Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie. 

Celem niniejszej regulacji jest uproszczenie obowiązujących procedur związanych  
z odbywaniem przez policjantów zagranicznych podróży służbowych, poprzez przeniesienie 
części uprawnień Komendanta Głównego Policji na komendantów wojewódzkich Policji. 

Projekt rozporządzenia oddziałuje na policjantów, obywających zagraniczne podróże 
służbowe oraz ich przełożonych właściwych w sprawach osobowych (Komendanta Głównego 
Policji, komendantów wojewódzkich, powiatowych (miejskich), rejonowych Policji oraz 
komendantów szkół policyjnych).  
 
2. Konsultacje społeczne. 

Projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Policjantów. 

 



 
3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa oraz sektora publicznego.  

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym budżet 
państwa lub budżety jednostek samorządu terytorialnego.   
 
4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 
 
5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów. 

Projektowana regulacje nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionów. 
 
7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.  
 
 


