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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym.
Na podstawie art. 145f pkt 1 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, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271 i Nr 176,
poz. 1457) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki otrzymywania, rodzaj waluty oraz wysokoÊç dodatków do uposa˝enia, Êwiadczeƒ z tytu∏u podró˝y i przejazdów oraz innych nale˝noÊci pieni´˝nych zwiàzanych z delegowaniem policjanta do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa w kontyngencie policyjnym wydzielonym do
udzia∏u w:
1) misji pokojowej;
2) akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom;
3) akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej;
4) szkoleniu i çwiczeniach policyjnych;
5) przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych.
§ 2. 1. Policjant, który w zwiàzku z podj´ciem lub zakoƒczeniem pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w § 1, uczestniczy w kraju w szkoleniu lub zgrupowaniu oraz innych obowiàzkowych zaj´ciach lub czynnoÊciach, zwanych dalej „zaj´ciami”,
otrzymuje nale˝noÊci z tytu∏u krajowej podró˝y s∏u˝bowej w wysokoÊci i na warunkach okreÊlonych w przepisach w sprawie przyznawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia, z zastrze˝eniem ust. 2—4.
2. W przypadku zapewnienia policjantowi bezp∏atnego wy˝ywienia w miejscu odbywania zaj´ç, dieta na
pokrycie zwi´kszonych kosztów wy˝ywienia przys∏uguje wy∏àcznie za czas przejazdu.
3. Za czas pobytu w miejscu odbywania zaj´ç rycza∏t na dojazdy Êrodkami komunikacji miejscowej nie
przys∏uguje, je˝eli odbywajà si´ one w szkole policyjnej lub innym oÊrodku stanowiàcym miejsce zakwaterowania i wy˝ywienia.
4. Policjantowi nie przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu do miejscowoÊci zamieszkania i z powrotem
w dniu wolnym od zaj´ç.
§ 3. 1. Policjant delegowany do pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym,
o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje nale˝noÊci pieni´˝ne:
1) dodatek zagraniczny;

2) rycza∏t z tytu∏u delegowania;
3) nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej;
4) rycza∏t na pokrycie kosztów utrzymania.
2. W sprawach nale˝noÊci pieni´˝nych, o których
mowa w ust. 1, decyzje podejmuje Komendant G∏ówny Policji lub upowa˝niony przez niego dowódca kontyngentu policyjnego.
§ 4. 1. Dodatek zagraniczny policjant otrzymuje za
ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ kalendarzowy pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Dodatek zagraniczny nie przys∏uguje:
1) za okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
chyba ˝e w wyniku post´powania karnego lub dyscyplinarnego b´dàcego przyczynà zawieszenia policjant zosta∏ uniewinniony bàdê post´powanie to
zosta∏o umorzone, z wyjàtkiem warunkowego
umorzenia, z powodu przedawnienia lub amnestii;
2) je˝eli w zwiàzku z udzia∏em w misji pokojowej strona zagraniczna wyp∏aca policjantowi Êwiadczenie
pieni´˝ne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania.
3. Kategorie i stawki podstawowe dodatku zagranicznego dla poszczególnych funkcji pe∏nionych
w kontyngencie policyjnym okreÊla tabela stanowiàca
za∏àcznik do rozporzàdzenia.
4. Dodatek zagraniczny przyznany policjantowi
mo˝na okresowo podwy˝szaç ze wzgl´du na szczególne zagro˝enia lub ucià˝liwoÊç s∏u˝by do wysokoÊci
25% stawki podstawowej dodatku.
5. Dodatek zagraniczny wyp∏aca si´ w dolarach
amerykaƒskich w terminie do dnia 15 ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni na rachunek bankowy w kraju,
wskazany przez policjanta.
§ 5. 1. Rycza∏t z tytu∏u delegowania policjant otrzymuje w wysokoÊci kwoty bazowej ustalonej w ustawie
bud˝etowej dla policjantów nieobj´tych obowiàzkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.
2. Rycza∏t z tytu∏u delegowania wyp∏aca si´ niezw∏ocznie po wydaniu rozkazu personalnego o delegowaniu policjanta do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa.
3. Rycza∏t z tytu∏u delegowania podlega zwrotowi,
je˝eli policjant nie podjà∏ s∏u˝by poza granicami paƒstwa w zwiàzku z uchyleniem rozkazu o delegowaniu
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z przyczyn zawinionych przez policjanta lub na jego
wniosek.
§ 6. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej policjant otrzymuje w wysokoÊci i na warunkach okreÊlonych w przepisach w sprawie przyznawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.
2. Nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bowej, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà policjantowi za czas:
1) przejazdu od chwili przekroczenia granicy paƒstwowej do chwili przybycia w rejon dzia∏ania kontyngentu policyjnego i z powrotem, w zwiàzku z rozpocz´ciem i zakoƒczeniem pe∏nienia s∏u˝by poza
granicami paƒstwa;
2) podró˝y s∏u˝bowej na terytorium obcego paƒstwa
poza miejscowoÊcià stanowiàcà siedzib´ kontyngentu policyjnego;
3) przejazdu z rejonu dzia∏ania kontyngentu policyjnego do kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach s∏u˝bowych lub losowych.
3. W przypadku gdy podró˝ s∏u˝bowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa si´ wy∏àcznie na terytorium
paƒstwa, do którego skierowano kontyngent policyjny,
i trwa:
1) do 12 godzin — dieta na pokrycie kosztów wy˝ywienia oraz na inne drobne wydatki nie przys∏uguje;
2) ponad 12 godzin — dieta przys∏uguje w wysokoÊci
70% diety okreÊlonej w przepisach w sprawie przyznawania policjantom nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia.
4. Dieta na pokrycie kosztów wy˝ywienia i na inne
drobne wydatki w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 i ust. 3, nie przys∏uguje policjantowi, je˝eli w zwiàzku z udzia∏em w misji pokojowej strona zagraniczna wyp∏aca mu Êwiadczenie pieni´˝ne przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania.
§ 7. 1. Rycza∏t na pokrycie kosztów utrzymania policjant otrzymuje w przypadku, gdy w miejscu pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa nie zapewniono
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mu bezp∏atnego utrzymania bàdê Êwiadczenia pieni´˝nego przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartoÊç:
1) w pierwszym miesiàcu s∏u˝by poza granicami paƒstwa 60%,
2) w drugim i nast´pnych miesiàcach s∏u˝by poza granicami paƒstwa 50%
diety na pokrycie kosztów wy˝ywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów
noclegu, o której mowa w § 6 ust. 3.
3. W przypadku gdy policjant otrzymuje od strony
zagranicznej Êwiadczenie pieni´˝ne na pokrycie kosztów utrzymania w wysokoÊci ni˝szej ni˝ okreÊlona
w ust. 2, przys∏uguje mu rycza∏t, o którym mowa
w ust. 1, pomniejszony o kwot´ otrzymanego Êwiadczenia.
§ 8.1. Policjant delegowany do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym,
o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymuje dodatek operacyjny za ka˝dy rozpocz´ty dzieƒ kalendarzowy udzia∏u
w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom w wysokoÊci od 5% do 10% kwoty bazowej, o której mowa w § 5 ust. 1. Przepisy § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 5
w zakresie terminu i formy wyp∏aty dodatku operacyjnego stosuje si´ odpowiednio.
2. WysokoÊç stawki dodatku operacyjnego dla policjanta ustala si´, uwzgl´dniajàc szczególne zagro˝enia lub ucià˝liwoÊç s∏u˝by.
§ 9. Do policjanta delegowanego do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w § 1 pkt 2—5, przepis § 6 ust. 1
stosuje si´ odpowiednio.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia drugiego miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 5 listopada 2002 r. (poz. 1607)

TABELA KATEGORII I STAWEK PODSTAWOWYCH DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA POLICJANTÓW
DELEGOWANYCH DO PE¸NIENIA S¸U˚BY POZA GRANICAMI PA¡STWA W KONTYNGENCIE POLICYJNYM
WYDZIELONYM DO UDZIA¸U W MISJI POKOJOWEJ
Lp.

Funkcja

Kategoria
dodatku

Stawka dzienna
dodatku w USD

1

2

3

4

1

Dowódca kontyngentu

I

55,00—65,00

2

Zast´pca dowódcy kontyngentu

II

45,00—55,00
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2

3

Oficer do kontaktów z kwaterà g∏ównà misji pokojowej

4

Szef logistyki kontyngentu

5

Oficer sztabowy kontyngentu

6

Oficer szkoleniowy

7

Dowódca plutonu

8

Lekarz

9

Dowódca dru˝yny

3

4

III

40,00—50,00

IV

35,00—45,00

V

32,00—42,00

10

Pomocnik szefa logistyki

11

Szef kompanii

12

Specjalista zespo∏u logistyki

VI

29,00—39,00

13

Policjant — kierowca

VII

27,00—37,00

14

Policjant

15

Piel´gniarz

VIII

25,00—35,00
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiàzanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego oraz trybu ustalania
i egzekwowania op∏aty za niedope∏nienie tego obowiàzku.
Na podstawie art. 90e ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca
1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r.
Nr 11, poz. 62, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych
i organów obowiàzanych do przeprowadzania kontroli
wykonania obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania
op∏aty za niedope∏nienie tego obowiàzku (Dz. U. Nr 74,
poz. 474, z 2000 r. Nr 120, poz. 1285 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 222) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sà obowiàzane:
a) Policja,
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101,
poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48,
poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365 i Nr 153, poz. 1271.

b) Inspekcja Transportu Drogowego,”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Do przeprowadzania kontroli wykonania obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotów wykonujàcych doradztwo podatkowe za szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoÊci doradztwa podatkowego sà uprawnione:
1) Krajowa Rada Doradców Podatkowych,
2) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.”;
3) po § 5d dodaje si´ § 5e—5g w brzmieniu:
„§ 5e. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
od odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów
oraz in˝ynierów budownictwa, za szkody
wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sà uprawnione:
1) w stosunku do architektów — okr´gowa
rada izby architektów w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce zamieszkania architekta,

