
Dziennik Ustaw Nr 91 — 5963 — Poz.  814 

814

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie w∏aÊciwoÊci organów i jednostek organizacyjnych Stra˝y Granicznej w sprawach wynikajàcych ze
stosunku s∏u˝bowego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej oraz trybu post´powania w tych sprawach.

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 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, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej,

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej w s∏u˝bie sta∏ej, przygotowawczej lub kandy-
dackiej,

3) sprawy osobowe — sprawy zwiàzane z nawiàza-
niem, zmianà i rozwiàzaniem lub wygaÊni´ciem
stosunku s∏u˝bowego, a tak˝e wynikajàce z jego
treÊci prawa i obowiàzki funkcjonariuszy, oraz
sprawy zwiàzane z okresowà zmianà warunków
s∏u˝by, w tym pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych
na innym stanowisku s∏u˝bowym oraz delegowa-
nie do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miej-
scowoÊci,

4) zmiana stosunku s∏u˝bowego — zmian´ stanowiska
s∏u˝bowego, sk∏adników uposa˝enia, charakteru
s∏u˝by lub trwa∏à zmian´ miejsca pe∏nienia s∏u˝by,

5) droga s∏u˝bowa — zwracanie si´ funkcjonariusza
do wy˝szego prze∏o˝onego za poÊrednictwem bez-
poÊredniego prze∏o˝onego,

6) bezpoÊredni prze∏o˝ony — osob´ zajmujàcà stano-
wisko kierownicze bezpoÊrednio wy˝sze od stano-
wiska zajmowanego przez funkcjonariusza, poczy-

najàc od stanowiska kierownika sekcji (równorz´d-
nego) lub dowódcy plutonu,

7) komórka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach oso-
bowych — jednostk´ organizacyjnà Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwà do spraw kadr
albo komórk´ organizacyjnà w∏aÊciwà w sprawach
kadrowych w oddziale Stra˝y Granicznej lub oÊrod-
ku szkolenia Stra˝y Granicznej.

§ 2. Prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi w sprawach osobo-
wych funkcjonariuszy sà:

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej w stosunku
do:
a) komendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,
b) komendantów oÊrodków szkolenia Stra˝y Gra-

nicznej,
c) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ na stanowi-

skach s∏u˝bowych w Komendzie G∏ównej Stra˝y
Granicznej i w Granicznej Placówce Kontrolnej
Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie,

d) funkcjonariuszy pozostajàcych w jego dyspozy-
cji,

e) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odr´bny-
mi przepisami jest prze∏o˝onym w∏aÊciwym
w sprawach osobowych,

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej i komen-
dant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej w sto-
sunku do:
a) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ na stanowi-

skach s∏u˝bowych w podleg∏ych im oddzia∏ach
lub oÊrodkach szkolenia,

b) funkcjonariuszy pozostajàcych w ich dyspozycji,
c) funkcjonariuszy, dla których zgodnie z odr´bny-

mi przepisami sà prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi
w sprawach osobowych.
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§ 3. 1. W Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej
prowadzi si´ sprawy osobowe funkcjonariuszy, o któ-
rych mowa w § 2 pkt 1, sprawy odwo∏aƒ lub za˝aleƒ
funkcjonariuszy na rozstrzygni´cia w sprawach osobo-
wych podj´te przez komendantów oddzia∏ów i oÊrod-
ków szkolenia Stra˝y Granicznej oraz inne sprawy oso-
bowe, w których w∏aÊciwoÊç Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej wynika z przepisów ustawy.

2. W komendzie oddzia∏u Stra˝y Granicznej
i w oÊrodku szkolenia Stra˝y Granicznej prowadzi si´
sprawy osobowe funkcjonariuszy wymienionych w § 2
pkt 2, w zakresie niezastrze˝onym dla Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej.

§ 4. 1. Sprawy osobowe do za∏atwienia lub zaopi-
niowania przez prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych przygotowuje kierownik komórki organiza-
cyjnej w∏aÊciwej w sprawach osobowych.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, dotyczà
w szczególnoÊci:

1) przyj´cia do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, zwolnienia
z tej s∏u˝by oraz stwierdzenia wygaÊni´cia stosun-
ku s∏u˝bowego,

2) mianowania lub powo∏ania na stanowisko s∏u˝bo-
we, zwolnienia lub odwo∏ania z tego stanowiska
oraz nale˝nego na nim uposa˝enia,

3) mianowania do s∏u˝by sta∏ej, skracania okresu
s∏u˝by przygotowawczej, zwalniania z odbywania
tej s∏u˝by lub przed∏u˝ania okresu jej trwania,

4) przenoszenia do pe∏nienia s∏u˝by lub delegowania
do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowo-
Êci,

5) delegowania do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa,

6) oddelegowania do wykonywania pracy poza Stra-
˝à Granicznà,

7) powierzania pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych na
innym stanowisku,

8) zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

9) mianowania na stopnie Stra˝y Granicznej, orzeka-
nia o utracie tych stopni, ich obni˝aniu lub przy-
wróceniu,

10) udzielania zezwoleƒ na podj´cie zaj´cia zarobko-
wego poza s∏u˝bà,

11) udzielania zezwoleƒ na przynale˝noÊç do organiza-
cji lub stowarzyszeƒ zagranicznych albo mi´dzyna-
rodowych,

12) ustalania prawa do nagrody rocznej i nagrody jubi-
leuszowej,

13) kierowania do komisji lekarskiej podleg∏ej mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,

14) Êwiadczeƒ pieni´˝nych przys∏ugujàcych za okres
pozostawania poza s∏u˝bà w przypadku przywró-
cenia do s∏u˝by.

3. Wnioski w sprawach osobowych funkcjonariu-
szy kieruje si´ drogà s∏u˝bowà do prze∏o˝onego w∏a-
Êciwego w sprawach osobowych wraz z opinià doty-

czàcà sposobu za∏atwienia sprawy, z wyjàtkiem przy-
padków okreÊlonych w odr´bnych przepisach. Wnioski
przesy∏a si´ za poÊrednictwem kierownika komórki or-
ganizacyjnej, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Sprawy osobowe funkcjonariuszy za∏atwia
si´ w formie rozkazu personalnego, z zastrze˝eniem
ust. 2, o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.

2. Za∏atwienie sprawy osobowej dotyczàcej udzie-
lenia funkcjonariuszowi zezwolenia na podj´cie zaj´cia
zarobkowego poza s∏u˝bà, zezwolenia na przynale˝-
noÊç do organizacji lub stowarzyszeƒ zagranicznych
lub mi´dzynarodowych, skierowania do komisji lekar-
skiej podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, wydania funkcjonariuszowi polecenia
okreÊlonego zachowania si´ w zwiàzku z cià˝àcymi na
nim obowiàzkami wynikajàcymi z treÊci stosunku s∏u˝-
bowego oraz sprawy, której za∏atwienie wymaga jedy-
nie udzielenia odpowiedzi o charakterze informacyj-
nym, polega na pisemnym zawiadomieniu zaintereso-
wanego funkcjonariusza o udzielonym zezwoleniu lub
odmowie jego udzielenia, skierowaniu, wydaniu pole-
cenia lub przedstawieniu niezb´dnych informacji.
Przepisy § 6 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

3. Do post´powaƒ w sprawach nawiàzania, zmiany
i rozwiàzania lub wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego
w zakresie nieuregulowanym w rozporzàdzeniu stosu-
je si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyj-
nego.

§ 6. 1. W rozkazie personalnym zamieszcza si´ roz-
strzygni´cie oraz inne informacje istotne dla rozstrzy-
gni´cia sprawy osobowej, w której jest wydawany,
a w szczególnoÊci:

1) oznaczenie prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych,

2) dat´ wydania,

3) podstaw´ prawnà,

4) stopieƒ, imi´ i nazwisko, imi´ ojca oraz numer iden-
tyfikacyjny PESEL funkcjonariusza,

5) charakter s∏u˝by (kandydacka, przygotowawcza lub
sta∏a),

6) nazw´ jednostki organizacyjnej i stanowisko s∏u˝-
bowe funkcjonariusza,

7) grup´ zaszeregowania stanowiska s∏u˝bowego
funkcjonariusza oraz przyznane dodatki do uposa-
˝enia, a tak˝e wysokoÊç miesi´cznych stawek upo-
sa˝enia zasadniczego i dodatków do uposa˝enia,

8) uzasadnienie faktyczne i prawne,

9) pouczenie o przys∏ugujàcych Êrodkach odwo∏aw-
czych i zaskar˝enia,

10) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wyda-
nia rozkazu personalnego.

2. Funkcjonariuszowi, z którym rozwiàzuje si´ sto-
sunek s∏u˝bowy lub którego zwalnia si´ albo odwo∏uje
z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego,
w rozk∏adzie personalnym wyznacza si´ termin rozli-
czenia si´ z obowiàzków s∏u˝bowych.
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3. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, podpisuje prze-
∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych lub upowa˝-
niony pisemnie przez niego funkcjonariusz, z zastrze˝e-
niem przypadków, w których powo∏ania lub odwo∏ania
dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

4. Kopi´ rozkazu, o którym mowa w ust. 1, wraz
z potwierdzeniem jego dor´czenia, w∏àcza si´ do akt
osobowych funkcjonariusza, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Z rozkazem personalnym, któremu przyznano
odpowiednià klauzul´ tajnoÊci, funkcjonariusza zapo-
znaje bezpoÊredni prze∏o˝ony lub funkcjonariusz ko-
mórki organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach osobo-
wych. Fakt zapoznania si´ z rozkazem personalnym
funkcjonariusz potwierdza datà i w∏asnor´cznym pod-
pisem na rozkazie.

§ 7. 1. Kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach osobowych lub upowa˝niona przez niego
osoba zapoznaje funkcjonariusza nowo przyj´tego do
s∏u˝by z przepisami regulujàcymi przebieg s∏u˝by.

2. Z przepisami regulujàcymi sposób pe∏nienia
s∏u˝by oraz z zakresem obowiàzków i uprawnieƒ na
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym funkcjonariusza
zapoznaje bezpoÊredni prze∏o˝ony, przed obj´ciem
przez funkcjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych.

3. Zapoznanie z przepisami i zakresem obowiàzków
i uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjona-
riusz potwierdza pisemnie. Potwierdzenie w∏àcza si´
do akt osobowych funkcjonariusza.

§ 8. 1. O zamiarze rozwiàzania stosunku s∏u˝bowe-
go z funkcjonariuszem, który naby∏ prawo do emerytu-
ry z tytu∏u osiàgni´cia 30 lat wys∏ugi emerytalnej, infor-
muje si´ funkcjonariusza co najmniej 3 miesiàce przed
przewidywanym terminem zwolnienia ze s∏u˝by.

2. CzynnoÊç, o której mowa w ust. 1, przeprowadza
prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych lub z je-

go upowa˝nienia kierownik jednostki organizacyjnej
Stra˝y Granicznej, w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´,
w obecnoÊci bezpoÊredniego prze∏o˝onego funkcjona-
riusza oraz funkcjonariusza komórki organizacyjnej
w∏aÊciwej w sprawach osobowych, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. W stosunku do funkcjonariusza zajmujàcego sta-
nowisko komendanta lub zast´pcy komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej, komendanta lub zast´pcy ko-
mendanta oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej, czyn-
noÊç, o której mowa w ust. 1, przeprowadza Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub jego zast´pca,
w obecnoÊci kierownika komórki organizacyjnej w∏a-
Êciwej w sprawach osobowych w Komendzie G∏ównej
Stra˝y Granicznej.

4. Informujàc funkcjonariusza o zamiarze rozwiàza-
nia stosunku s∏u˝bowego, wskazuje si´ powody roz-
wiàzania stosunku s∏u˝bowego, podstaw´ i tryb zwol-
nienia, ustala dat´ zwolnienia, wys∏uchuje wniosków
funkcjonariusza i informuje o mo˝liwoÊci ich realizacji,
a tak˝e o uprawnieniach przys∏ugujàcych mu po zwol-
nieniu ze s∏u˝by.

5. Z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 4, sporzà-
dza si´ protokó∏, który po zapoznaniu z nim funkcjona-
riusza w∏àcza si´ do jego akt osobowych. Zapoznanie
z protoko∏em funkcjonariusz potwierdza podpisem.
Odmow´ z∏o˝enia podpisu omawia si´ w protokole.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


