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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych  
przez przełożonych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie 
trybu zawieszania policjanta w  czynnościach służbo-
wych przez przełożonych (Dz.  U. Nr  120, poz.  1029) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 1: 

a)  w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e)  w Centralnym Laboratorium Kryminalistycz-
nym Policji,”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Ilekroć w  rozporządzeniu jest mowa o  jed-
nostce organizacyjnej Policji, należy przez to 
rozumieć komendę, komisariat, komisariat 
specjalistyczny, oddział prewencji i  podod-
dział antyterrorystyczny, Wyższą Szkołę  
Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, ośrodek 
szkolenia Policji i  Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji.”;

2)  w § 2 w ust. 2: 

a)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  nazwę stanowiska służbowego oraz nazwę 
jednostki organizacyjnej Policji,”,

b)  uchyla się pkt 6; 

3)  § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.  Organ, który w pierwszej instancji wydał de-
cyzję o  zawieszeniu w czynnościach służbo-
wych, uchyla ją przed ukończeniem postępo-
wania karnego w przypadku ustania przesła-
nek uzasadniających zawieszenie policjanta 
w czynnościach służbowych.”.

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod-
stawie § 1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  57, poz.  390, Nr  120, 
poz.  818, Nr  140, poz.  981 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. 
Nr  86, poz.  521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, 
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, 
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, 
poz.  1241, Nr  168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, 
poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. 
Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, 
poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, 
poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz 
z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, 
Nr 205, poz. 1205 i Nr 207, poz. 1229.
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