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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 19 stycznia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Policji
oraz wzoru formularza opinii s∏u˝bowej
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Policji
oraz wzoru formularza opinii s∏u˝bowej (Dz. U. Nr 98,
poz. 890) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) motywowaç do sprawnego wykonywania zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych,”;
2) w § 4 w ust. 3:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) oddelegowania do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà w kraju lub za granicà,”,
b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) delegowania do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym
albo do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej
miejscowoÊci.”;
3) w § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wniosku opiniowanego lub jego bezpoÊredniego prze∏o˝onego z∏o˝onego w terminie 7 dni od
dnia zapoznania z okresowà ocenà wywiàzywania si´ opiniowanego z obowiàzków oraz realizacji zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych.”;
4) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. BezpoÊredni prze∏o˝ony sporzàdza okresowà ocen´, co najmniej raz w ka˝dym roku
s∏u˝by, z zastrze˝eniem ust. 4—6. Okresowa
ocena powinna uwzgl´dniç samoocen´ opiniowanego w zakresie przygotowania zawodowego, a tak˝e wywiàzywania si´ z obowiàzków oraz realizacji zadaƒ i czynnoÊci
s∏u˝bowych.”,
———————
1)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688 oraz 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.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W okresie odbywania szkolenia zawodowego lub studiów w Wy˝szej Szkole Policji
okresowà ocen´ sporzàdza bezpoÊredni
prze∏o˝ony opiniowanego w czasie odbywania szkolenia lub studiów. Okresowà ocen´
sporzàdza si´ przed up∏ywem okresu szkolenia, przy pomocy przewodniczàcego zespo∏u pedagogicznego i wykorzystaniu wyników bie˝àcej oceny, okreÊlonych w przepisach w sprawie warunków odbywania szkoleƒ zawodowych w Policji.”,
c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. W okresie delegowania do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci lub powierzenia pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku w tej samej
miejscowoÊci, okresowà ocen´ sporzàdza
bezpoÊredni
prze∏o˝ony
opiniowanego
w czasie delegowania lub pe∏nienia powierzonych obowiàzków s∏u˝bowych. Okresowà ocen´ sporzàdza si´ przed up∏ywem
okresu delegowania lub pe∏nienia obowiàzków, je˝eli czas tego delegowania lub pe∏nienia obowiàzków wynosi co najmniej
3 miesiàce.
6. W okresie delegowania do pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa w kontyngencie
policyjnym okresowà ocen´ sporzàdza dowódca kontyngentu policyjnego. Okresowà
ocen´ sporzàdza si´ przed up∏ywem okresu
delegowania, je˝eli czas delegowania wynosi co najmniej 3 miesiàce.”;
5) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie stosuje si´ do opiniowania
policjantów delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by poza
granicami paƒstwa w kontyngencie policyjnym lub
delegowanych do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej
miejscowoÊci oraz do policjantów, którym powierzono
pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku w tej samej miejscowoÊci przed wejÊciem w ˝ycie
rozporzàdzenia, o ile do zakoƒczenia delegowania lub
pe∏nienia powierzonych obowiàzków s∏u˝bowych pozosta∏o co najmniej 6 tygodni.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 19 stycznia 2004 r. (poz. 187)

WZÓR FORMULARZA OPINII S¸U˚BOWEJ
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Za∏àcznik nr 1 do opinii s∏u˝bowej
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Za∏àcznik nr 2 do opinii s∏u˝bowej

OKRESOWA OCENA POLICJANTA ODBYWAJÑCEGO SZKOLENIE ZAWODOWE
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