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321
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 13 marca 2002 r.
w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.
Na podstawie art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) prze∏o˝onych w∏aÊciwych do przenoszenia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, do dyspozycji,
2) rodzaje stanowisk, na których mo˝liwe jest przeniesienie funkcjonariuszy do dyspozycji,
3) warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji,
4) sposób pe∏nienia s∏u˝by w okresie pozostawania
w dyspozycji.
§ 2. 1. Prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi w sprawach przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy sà:

bowe, czy te˝ w zwiàzku z przewidywanym zwolnieniem ze s∏u˝by.
3. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy dotyczàce rozkazu w sprawie
mianowania funkcjonariuszy na stanowiska s∏u˝bowe,
przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.
§ 4. Podczas przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji uwzgl´dnia si´ nast´pujàce warunki:
1) dotychczasowy przebieg s∏u˝by funkcjonariusza,
posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz
predyspozycje, jak równie˝ istniejàce mo˝liwoÊci
etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe — je˝eli przeniesienie do dyspozycji ma nastàpiç w zwiàzku z przewidywanym wyznaczeniem tego funkcjonariusza na inne stanowisko s∏u˝bowe,
2) podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by,
przewidywany termin tego zwolnienia oraz wyst´powanie okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by bezpoÊrednio po jego zwolnieniu lub odwo∏aniu go z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego — je˝eli przeniesienie do dyspozycji ma nastàpiç w zwiàzku
z przewidywanym zwolnieniem funkcjonariusza ze
s∏u˝by.

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — dla funkcjonariuszy, których odwo∏anie lub zwolnienie
z dotychczasowego stanowiska s∏u˝bowego ustawa z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwana dalej „ustawà”, zastrzega dla Prezesa
Rady Ministrów, dla ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych lub dla Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej,

§ 5. 1. Rozkaz w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje si´ niezw∏ocznie po podj´ciu przez w∏aÊciwy organ decyzji w sprawie zwolnienia
lub odwo∏ania funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego.

2) komendanci oddzia∏ów i oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicznej — dla funkcjonariuszy, których zwolnienie z dotychczasowych stanowisk s∏u˝bowych
ustawa zastrzega dla tych komendantów.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, podejmuje si´
z urz´du lub na wniosek dotychczasowego bezpoÊredniego prze∏o˝onego funkcjonariusza.

2. Wykaz stanowisk s∏u˝bowych, na których mo˝liwe jest przeniesienie funkcjonariuszy do dyspozycji,
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji
w∏aÊciwego prze∏o˝onego nast´puje na podstawie rozkazu personalnego.
2. W rozkazie o przeniesieniu do dyspozycji okreÊla
si´ dat´, z którà nast´puje przeniesienie do dyspozycji,
oraz prze∏o˝onego, do którego dyspozycji funkcjonariusz jest przenoszony, jak równie˝ wskazuje, czy przeniesienie nast´puje w zwiàzku z przewidywanym wyznaczeniem funkcjonariusza na inne stanowisko s∏u˝-

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do dyspozycji nie wyznacza si´ sta∏ego zakresu obowiàzków
s∏u˝bowych.
2. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz mo˝e zostaç:
1) wyznaczony do wykonywania okreÊlonych zadaƒ
s∏u˝bowych, je˝eli charakter tych zadaƒ odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom, lub do pe∏nienia, na okreÊlonych warunkach,
dy˝urów,
2) skierowany do odbycia odpowiednich kursów,
szkoleƒ lub praktyk zawodowych.

Dziennik Ustaw Nr 34

— 2258 —

3. OkreÊlajàc warunki pe∏nienia dy˝urów, o których
mowa w ust. 2 pkt 1, ustala si´ w szczególnoÊci:
1) miejsce pe∏nienia dy˝urów i sposób bezpoÊredniego kontaktowania si´ w tym czasie z funkcjonariuszem, bioràc pod uwag´ wnioski funkcjonariusza,
o ile ich uwzgl´dnienie nie wp∏ynie negatywnie na
mo˝liwoÊç niezw∏ocznego podj´cia przez funkcjonariusza wykonania zadania s∏u˝bowego podczas
dy˝uru,
2) terminy dy˝urów, z zastrze˝eniem ˝e czas trwania
jednego dy˝uru nie mo˝e przekroczyç 2 godzin oraz
˝e w ciàgu jednego dnia nie mo˝na wyznaczyç wi´cej ni˝ dwóch dy˝urów, trwajàcych ∏àcznie 2 godziny.

Poz. 321

4. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, w∏aÊciwy jest prze∏o˝ony, do którego dyspozycji funkcjonariusz zosta∏ przeniesiony.
5. Przepisy ust. 2—4 nie majà zastosowania do
funkcjonariusza
przeniesionego
do
dyspozycji
w zwiàzku z przewidywanym zwolnieniem ze s∏u˝by.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 13 marca 2002 r. (poz. 321)

WYKAZ STANOWISK, NA KTÓRYCH MO˚LIWE JEST PRZENIESIENIE FUNKCJONARIUSZY DO DYSPOZYCJI
1. Stanowiska s∏u˝bowe w Komendzie G∏ównej
Stra˝y Granicznej:

3. Stanowiska s∏u˝bowe w oÊrodkach szkolenia
Stra˝y Granicznej:

1) Komendant G∏ówny,

1) Komendant,

2) Zast´pca Komendanta G∏ównego,

2) Zast´pca komendanta,

3) Dyrektor,

3) G∏ówny ksi´gowy bud˝etu,

4) Zast´pca dyrektora,

4) Kierownik zak∏adu,

5) G∏ówny ksi´gowy bud˝etu,

5) Naczelnik wydzia∏u,

6) Doradca komendanta,

6) Radca prawny,

7) Kierownik archiwum (laboratorium),

7) Kierownik zespo∏u,

8) Rzecznik prasowy,

8) Komendant studium (kursu),

9) Dziekan,

9) Kapelan,

10) G∏ówny specjalista,

10) Zast´pca naczelnika wydzia∏u,

11) Radca prawny,

11) Kierownik samodzielnej sekcji.

12) Naczelnik wydzia∏u,
13) Zast´pca naczelnika wydzia∏u,

4. Stanowiska s∏u˝bowe w dywizjonach Stra˝y Granicznej:

14) Zast´pca kierownika archiwum (laboratorium).

1) Komendant dywizjonu,

2. Stanowiska s∏u˝bowe w oddzia∏ach Stra˝y Granicznej:

2) Zast´pca komendanta dywizjonu,
3) Dowódca jednostki p∏ywajàcej kat. I.

1) Komendant oddzia∏u,
2) Zast´pca komendanta oddzia∏u,

5. Stanowiska s∏u˝bowe w granicznych placówkach kontrolnych Stra˝y Granicznej:

3) G∏ówny ksi´gowy bud˝etu,

1) Komendant granicznej placówki kontrolnej,

4) Naczelnik wydzia∏u,

2) Zast´pca komendanta granicznej placówki kontrolnej.

5) Rzecznik prasowy,
6) Radca prawny,
7) Kapelan,

6. Stanowiska s∏u˝bowe w stra˝nicach Stra˝y Granicznej:

8) Zast´pca naczelnika wydzia∏u,

1) Komendant stra˝nicy,

9) Kierownik samodzielnej sekcji.

2) Zast´pca komendanta stra˝nicy.

