Załącznik nr 2 - Warunki socjalne i należności finansowe – stan na luty 2022 roku

I.

Należności finansowe

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie należności pieniężnych
otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie
policyjnym (Dz. U. nr 192, poz. 1607 z późn. zm.1) przysługuje:
a)

uposażenie w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili
oddelegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie
delegowania do służby poza granicami państwa,
b) dodatek zagraniczny w wysokości zależnej od zajmowanego stanowiska:
 policjant/pielęgniarz
– 42,50 PLN/dzień
 policjant-kierowca
– 45,00 PLN/dzień
 specjalista zespołu logistyki
– 47,50 PLN/dzień
 dowódca drużyny/pomocnik szefa logistyki
– 52,50 PLN/dzień
 oficer sztabowy
– 57,50 PLN/dzień
 szef logistyki
– 62,50 PLN/dzień
 zastępca dowódcy JSPP
– 67,50 PLN/dzień
 dowódca JSPP
– 80,00 PLN/dzień
c) jednorazowy ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej,
d) tzw. per diem w wysokości 99,57 EUR dziennie (środki finansowe wypłacane przez władze misji zgodnie
z jej mandatem na indywidualne utrzymanie policjanta).
Koszt wyżywienia w wysokości 13.80 EUR dziennie rozliczany w cyklu miesięcznym funkcjonariusz pokrywa
we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania.
II.

Urlopy i czas służby

Podczas pobytu na misji przysługuje płatny urlop wypoczynkowy. Z uważnych przyczyn służbowych zastrzega się
ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości. Niewykorzystanie urlopu w trakcie okresu
delegowania skutkuje jego utratą. Podróże do kraju (w ramach urlopu) organizowane są we własnym zakresie
i na własny koszt. Czas służby jest nienormowany i zależy od potrzeb Misji.
III.

Warunki socjalno-bytowe:

Jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy. Każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,
w kontenerze znajdują się pokoje 2 lub 3 osobowe (klimatyzowane). Na terenie bazy znajdują się:






świetlica,
sala telewizyjna,
siłownia,
sauna,
sieć WiFi.
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI DELEGOWANIA
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zmiany publikowane w Dz. U. z 2004 r. nr. 6, poz. 43, z 2006 r. nr 108, poz. 741 oraz z 2008 r. nr 207, poz. 1294.

