
Na podstawie art.145f pkt 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 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, Nr 176,
poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Policjant mo˝e byç delegowany do pe∏nienia
s∏u˝by poza granicami paƒstwa w kontyngencie poli-
cyjnym wydzielonym do udzia∏u w:

1) misji pokojowej albo akcji zapobiegania atakom
terroryzmu lub ich skutkom, je˝eli kolejno:

a) z∏o˝y oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody, o której
mowa w art. 145a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawà”,

b) uzyska pozytywnà ocen´ predyspozycji do pe∏-
nienia s∏u˝by w kontyngencie policyjnym,

c) uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwska-
zaƒ zdrowotnych do jej pe∏nienia oraz podda si´
szczepieniom ochronnym,

d) ukoƒczy szkolenie przygotowujàce do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie;

2) akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitar-
nej, je˝eli spe∏nia co najmniej warunki, o których
mowa w pkt 1 lit. b i c;

3) szkoleniu i çwiczeniach policyjnych lub przedsi´-
wzi´ciach reprezentacyjnych, je˝eli posiada kwali-
fikacje i umiej´tnoÊci zawodowe zapewniajàce
w∏aÊciwe wykonanie przez niego zadaƒ.

§ 2. W oÊwiadczeniu, o którym mowa w § 1 pkt 1
lit. a, policjant wskazuje, ˝e zna czas i warunki delego-
wania do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa
w kontyngencie policyjnym oraz charakter przewidy-
wanych do wykonania zadaƒ. 

§ 3. 1. Oceny predyspozycji policjanta do pe∏nienia
s∏u˝by poza granicami paƒstwa w kontyngencie poli-
cyjnym, zwanej dalej „ocenà predyspozycji”, dokonu-
je Komendant G∏ówny Policji lub z jego upowa˝nienia
komendant wojewódzki (Sto∏eczny) Policji albo ko-
mendant szko∏y policyjnej.

2. Przy ocenie predyspozycji uwzgl´dnia si´ cel
skierowania kontyngentu, zakres zadaƒ, obszar jego
dzia∏ania oraz kwalifikacje i umiej´tnoÊci zawodowe
policjanta zapewniajàce wykonanie zadaƒ okreÊlonych
dla kontyngentu, a tak˝e wymagania, które powinni
spe∏niaç policjanci, okreÊlone przez organizacj´ mi´-
dzynarodowà lub paƒstwo przyjmujàce kontyngent
policyjny. 

3. Ocena predyspozycji powinna byç wyra˝ona na
piÊmie.

§ 4. 1. Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, mo˝e
odmówiç poddania policjanta ocenie predyspozycji,
je˝eli uzasadnia to interes s∏u˝by lub potrzeby jednost-
ki organizacyjnej Policji, w której policjant pe∏ni s∏u˝b´,
oraz przerwaç jà w ka˝dym czasie.

2. Ocen´ predyspozycji mo˝na przerwaç w szcze-
gólnoÊci:

1) je˝eli post´powanie policjanta uniemo˝liwia jej do-
konanie;

2) ze wzgl´du na stan zdrowia policjanta;

3) na wniosek policjanta.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, pisem-
nie informuje si´ policjanta o przyczynie odmowy pod-
dania go ocenie predyspozycji lub o powodach jej
przerwania, z zastrze˝eniem ust. 4. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3,
informacji nie sporzàdza si´.

§ 5. 1. Delegowanie policjanta i jego odwo∏anie
z delegowania nast´puje w formie rozkazu personalne-
go o delegowaniu lub o odwo∏aniu z delegowania. 

2. Rozkaz o delegowaniu, z uwzgl´dnieniem ust. 3,
zawiera:

1) oznaczenie prze∏o˝onego wydajàcego rozkaz;

2) dat´ wydania;

3) powo∏anie podstawy prawnej;

4) stopieƒ policyjny, nazwisko i imi´ policjanta, imi´
ojca oraz numer identyfikacyjny policjanta;

5) charakter s∏u˝by (kandydacka, kontraktowa, przy-
gotowawcza lub sta∏a);

6) nazw´ stanowiska s∏u˝bowego oraz nazw´ jednost-
ki organizacyjnej Policji, w której policjant pe∏ni
s∏u˝b´;

7) dat´, miejsce i czas trwania delegowania;

8) okreÊlenie sprawowanej przez policjanta funkcji;

9) uzasadnienie faktyczne i prawne;

10) pouczenie o przys∏ugujàcych policjantowi Êrod-
kach odwo∏awczych;

Dziennik Ustaw Nr 207 — 13163 — Poz. 1755

1755

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20  listopada 2002 r.

w sprawie uprawnieƒ i obowiàzków policjantów delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa.



11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby wydajàcej rozkaz.

3. W przypadku delegowania policjanta, któremu
przyznano dodatek zagraniczny lub operacyjny, rozkaz
o delegowaniu okreÊla kategori´ i stawk´ przyznanego
dodatku.

4. Rozkaz o delegowaniu mo˝e dotyczyç grupy po-
licjantów delegowanych do udzia∏u w tym samym kon-
tyngencie policyjnym, z wyjàtkiem przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 3.

5. Rozkaz o odwo∏aniu z delegowania zawiera, z za-
strze˝eniem ust. 6, dane, o których mowa w ust. 2
pkt 1—6 i 9—11, a ponadto:

1) dat´ odwo∏ania z delegowania;

2) termin rozliczenia si´ z wyposa˝enia;

3) termin wykorzystania urlopu, o którym mowa
w § 18;

4) dat´ podj´cia przez policjanta s∏u˝by w jednostce
organizacyjnej Policji, w której policjant pe∏ni s∏u˝-
b´.

6. Rozkaz o odwo∏aniu z delegowania policjanta,
któremu przyznano dodatek zagraniczny lub operacyj-
ny, dodatkowo okreÊla dat´, po up∏ywie której upraw-
nienie do otrzymywania tego dodatku nie przys∏uguje.

§ 6. 1. Rozkaz o delegowaniu uchyla si´ przed
dniem wyjazdu policjanta z kraju:

1) w przypadku wszcz´cia przeciwko niemu post´po-
wania dyscyplinarnego, karnego lub karnego skar-
bowego;

2) na wniosek paƒstwa przyjmujàcego kontyngent po-
licyjny lub organu organizacji mi´dzynarodowej,
któremu kontyngent zosta∏ podporzàdkowany.

2. Rozkaz o delegowaniu mo˝e zostaç uchylony
przed dniem wyjazdu policjanta z kraju:

1) je˝eli uzasadnia to interes s∏u˝by lub potrzeby jed-
nostki organizacyjnej Policji, w której policjant pe∏-
ni s∏u˝b´;

2) na jego wniosek.

§ 7. 1. Odwo∏anie policjanta z delegowania przed
wyznaczonym terminem nast´puje w przypadku:

1) gdy stan jego zdrowia uniemo˝liwia dalsze pe∏nie-
nie s∏u˝by w kontyngencie;

2) niewykonywania zadaƒ wynikajàcych ze sprawo-
wanej przez niego funkcji w kontyngencie policyj-
nym przez okres d∏u˝szy ni˝ 14 dni, z przyczyn le˝à-
cych po stronie policjanta; 

3) wniosku przedstawiciela paƒstwa przyjmujàcego
kontyngent policyjny lub uprawnionego organu
organizacji mi´dzynarodowej, któremu kontyn-
gent zosta∏ podporzàdkowany;

4) ustania celu skierowania kontyngentu.

2. Odwo∏anie policjanta z delegowania przed wy-
znaczonym terminem mo˝e nastàpiç:

1) w przypadku wszcz´cia w kraju przeciwko niemu
post´powania dyscyplinarnego, karnego lub kar-
nego skarbowego;

2) gdy za przewinienie lub naruszenie dyscypliny s∏u˝-
bowej ma zostaç wymierzona kara dyscyplinarna,
do której wymierzenia dowódca kontyngentu nie
jest uprawniony;

3) w przypadku niewywiàzywania si´ przez niego
z obowiàzków s∏u˝bowych powierzonych do wyko-
nywania w czasie delegowania, stwierdzonego
w ocenie okresowej;

4) na jego wniosek;

5) gdy uzasadnia to interes s∏u˝by lub potrzeby jed-
nostki organizacyjnej Policji, w której policjant pe∏-
ni s∏u˝b´.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3,
wniosek o odwo∏anie policjanta, wraz z uzasadnie-
niem, sk∏ada dowódca kontyngentu.

4. Przepisy § 5 ust. 1, 5 i 6 stosuje si´ do odwo∏ania
policjanta z delegowania przed wyznaczonym termi-
nem.

§ 8. Policjantowi przed∏u˝a si´ czas delegowania
w kontyngencie policyjnym, je˝eli sytuacja, zdarzenie
lub wzgl´dy organizacyjne uniemo˝liwiajà terminowy
powrót kontyngentu do kraju. Wniosek o przed∏u˝enie
czasu delegowania sk∏ada dowódca kontyngentu.

§ 9. Policjantowi delegowanemu w kontyngencie
policyjnym wydzielonym do udzia∏u w misji pokojowej
mo˝na, w zwiàzku z tym samym delegowaniem, prze-
d∏u˝yç czas delegowania jeden raz na okres do 6 mie-
si´cy, a policjantowi zajmujàcemu stanowisko we w∏a-
dzach misji pokojowej — na okres do jednego roku, na
pisemny wniosek organu organizacji mi´dzynarodo-
wej, któremu zosta∏ podporzàdkowany kontyngent po-
licyjny.

§ 10. 1. Policjantowi delegowanemu w kontyngen-
cie policyjnym wydzielonym do udzia∏u w akcji zapo-
biegania atakom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ra-
towniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkole-
niu i çwiczeniach policyjnych oraz przedsi´wzi´ciach
reprezentacyjnych mo˝na przed∏u˝yç czas delegowa-
nia, na pisemny wniosek paƒstwa przyjmujàcego kon-
tyngent policyjny lub organu organizacji mi´dzynaro-
dowej, któremu zosta∏ podporzàdkowany kontyngent
policyjny. 

2. Przed∏u˝enie czasu delegowania nast´puje na
okres:

1) do 3 miesi´cy, gdy policjant wchodzi w sk∏ad kon-
tyngentu policyjnego wydzielonego do udzia∏u
w akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich
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skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej
lub humanitarnej;

2) niezb´dny do zakoƒczenia szkolenia i çwiczeƒ poli-
cyjnych lub przedsi´wzi´cia reprezentacyjnego,
gdy policjant wchodzi w sk∏ad kontyngentu policyj-
nego wydzielonego w tym celu.

§ 11. 1. Przed∏u˝enie czasu delegowania nast´puje
w formie rozkazu personalnego o przed∏u˝eniu delego-
wania, który powinien wskazywaç okres przed∏u˝one-
go czasu delegowania oraz funkcj´ sprawowanà przez
policjanta.

2. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy § 5 ust. 3 i 4.

§ 12. Komendant G∏ówny Policji deleguje, przed∏u-
˝a czas delegowania policjanta w kontyngencie policyj-
nym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 ustawy, oraz
odwo∏uje z tego delegowania, z zastrze˝eniem § 13. 

§ 13. W przypadku utworzenia kontyngentu wy-
dzielonego do udzia∏u w szkoleniu i çwiczeniach poli-
cyjnych albo przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych,
w sk∏ad którego wchodzà policjanci podlegli jednemu
komendantowi wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu) Policji,
komendant ten deleguje, przed∏u˝a czas delegowania
policjanta w kontyngencie policyjnym oraz odwo∏uje
z tego delegowania. 

§ 14. 1. W przypadkach, o których mowa w § 6, roz-
kaz o delegowaniu uchyla prze∏o˝ony, który wyda∏ ten
rozkaz.

2. Komendant G∏ówny Policji mo˝e uchyliç rozkaz
o delegowaniu wydany przez komendanta wojewódz-
kiego (Sto∏ecznego) Policji.

§ 15. 1. Policjant w czasie delegowania podlega Ko-
mendantowi G∏ównemu Policji, a w przypadku utwo-
rzenia kontyngentu policyjnego, o którym mowa
w § 13, komendantowi wojewódzkiemu (Sto∏ecznemu)
Policji oraz dowódcy kontyngentu.

2. Podczas wykonywania zadaƒ okreÊlonych dla
kontyngentu policyjnego policjant podlega równie˝
w∏aÊciwemu prze∏o˝onemu okreÊlonemu przez organ
organizacji mi´dzynarodowej, któremu kontyngent zo-
sta∏ podporzàdkowany. 

§ 16. 1. Policjantowi delegowanemu w kontyngen-
cie policyjnym wydzielonym do udzia∏u w misji poko-
jowej przys∏uguje:

1) dodatkowe umundurowanie i wyposa˝enie, w tym
uzbrojenie; 

2) bezp∏atne zakwaterowanie i wy˝ywienie w czasie
pobytu w rejonie dzia∏ania kontyngentu.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do policjanta,
który w zwiàzku z udzia∏em w misji pokojowej otrzymu-
je od organizacji mi´dzynarodowej lub paƒstwa przyj-
mujàcego kontyngent policyjny Êwiadczenie pieni´˝ne

na pokrycie kosztów utrzymania lub Êwiadczenie pie-
ni´˝ne o podobnym charakterze.

§ 17. Policjantowi delegowanemu w kontyngencie
policyjnym wydzielonym do udzia∏u w akcji zapobiega-
nia atakom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowni-
czej i poszukiwawczej lub humanitarnej mo˝na:

1) przydzieliç dodatkowe umundurowanie i wyposa-
˝enie, w tym uzbrojenie;

2) zapewniç bezp∏atne zakwaterowanie i wy˝ywienie
w czasie pobytu w rejonie dzia∏ania kontyngentu,
je˝eli wymaga tego charakter wykonywanych za-
daƒ oraz gdy pozwalajà na to warunki organizacyj-
ne.

§ 18. 1. Policjantowi, po zakoƒczeniu delegowania
w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udzia∏u
w misji pokojowej albo akcji zapobiegania atakom ter-
roryzmu lub ich skutkom, przys∏uguje p∏atny urlop z ty-
tu∏u delegowania w wymiarze jednego dnia roboczego
za ka˝de rozpocz´te 10 dni s∏u˝by poza granicami paƒ-
stwa.

2. ¸àczny wymiar urlopu, o którym mowa w ust. 1,
bez wzgl´du na czas trwania delegowania, nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 3 dni robocze i przekraczaç 26 dni robo-
czych.

§ 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Komendant G∏ówny Policji mo˝e udzieliç policjantowi
delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielo-
nym do udzia∏u w akcji ratowniczej i poszukiwawczej
lub humanitarnej urlopu, o którym mowa w § 18.

§ 20. Urlop, o którym mowa w § 18, policjant wyko-
rzystuje bezpoÊrednio po odwo∏aniu z delegowania
w terminie okreÊlonym w rozkazie o odwo∏aniu. 

§ 21. Policjantowi delegowanemu do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie policyjnym przys∏ugujà bez-
p∏atne Êwiadczenia zdrowotne oraz zaopatrzenie w le-
ki i artyku∏y sanitarne. 

§ 22. 1. Policjanta delegowanego do pe∏nienia s∏u˝-
by w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udzia-
∏u w misji pokojowej poddaje si´ badaniom laborato-
ryjnym i lekarskim przed wyjazdem z kraju w rejon
dzia∏ania kontyngentu policyjnego, w zwiàzku z rozpo-
cz´ciem s∏u˝by poza granicami paƒstwa, oraz bezpo-
Êrednio po powrocie do kraju, w zwiàzku z zakoƒcze-
niem tej s∏u˝by. 

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
tak˝e szczepienia ochronne wykonywane przed wyjaz-
dem z kraju w rejon dzia∏ania kontyngentu policyjnego.

3. Policjanta delegowanego do pe∏nienia s∏u˝by
w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udzia∏u
w akcji zapobiegania atakom terroryzmu lub ich skut-
kom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub huma-
nitarnej poddaje si´ badaniom i szczepieniom, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, je˝eli badania takie i szczepie-
nia sà uzasadnione miejscem pe∏nienia s∏u˝by i cha-
rakterem wykonywania zadaƒ. 
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§ 23. Policjantowi delegowanemu w kontyngencie
policyjnym w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia wy-
miar urlopu, o którym mowa w § 18, ustala si´,
uwzgl´dniajàc dat´ rozpocz´cia delegowania.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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