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Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 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. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres obowiàzków funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej wynikajàcy ze stosunku s∏u˝bo-
wego,

2) podstawy, zakres i tryb udzielania funkcjonariu-
szom Stra˝y Granicznej zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bo-
wych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

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

2) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —
prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 usta-
wy,

3) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicznej,

4) 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,

5) droga s∏u˝bowa — tryb zwracania si´ funkcjonariu-
sza do wy˝szego prze∏o˝onego za poÊrednictwem
bezpoÊredniego prze∏o˝onego.

§ 3. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany niezw∏ocz-
nie poinformowaç prze∏o˝onego w∏aÊciwego w spra-
wach osobowych o:

1) zmianie lub ustaleniu pisowni nazwiska lub imie-
nia,

2) zmianie stanu cywilnego,

3) urodzeniu si´ dziecka, przysposobieniu albo przyj´-
ciu dziecka na wychowanie lub utrzymanie,

4) podwy˝szeniu wykszta∏cenia lub kwalifikacji zawo-
dowych,

5) utracie uprawnienia lub prawa wykonywania za-
wodu lub czynnoÊci, które pozostajà w bezpoÊred-
nim zwiàzku z zajmowanym stanowiskiem s∏u˝bo-
wym,

6) zmianie adresu zamieszkania,

7) wszcz´ciu i zakoƒczeniu post´powania karnego lub
post´powania karnego skarbowego przeciwko nie-
mu, ma∏˝onkowi lub dziecku pozostajàcemu na je-
go utrzymaniu,

8) ukaraniu za wykroczenie lub wszcz´ciu i zakoƒcze-
niu prowadzonego przeciwko niemu post´powa-
nia w sprawie o wykroczenie.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, funkcjona-
riusz wykonuje, sk∏adajàc drogà s∏u˝bowà pisemny
raport, za∏àczajàc w razie potrzeby stosowne doku-
menty.

3. Raport, o którym mowa w ust. 2, oraz za∏àczone
do niego dokumenty do∏àcza si´ do akt osobowych
funkcjonariusza.

§ 4. 1. W przypadku wyjazdu za granic´ niemajàce-
go charakteru s∏u˝bowego funkcjonariusz jest obo-
wiàzany pozostawiç w kraju: umundurowanie, broƒ,
dokumenty zwiàzane ze s∏u˝bà oraz sprz´t s∏u˝bowy,
z wyjàtkiem telefonu, o ile nie uzyska∏ zgody prze∏o˝o-
nego w∏aÊciwego w sprawach osobowych na ich wy-
wiezienie.

2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1,
funkcjonariusz sk∏ada pisemny wniosek drogà s∏u˝-
bowà.

3. O wyra˝eniu lub odmowie wyra˝enia zgody na
wywiezienie przedmiotów, o których mowa w ust. 1, in-
formuje si´ niezw∏ocznie zainteresowanego funkcjona-
riusza.

§ 5. Przed rozpocz´ciem urlopu funkcjonariusz jest
obowiàzany powiadomiç bezpoÊrednio prze∏o˝onego
o sposobie nawiàzania z nim kontaktu podczas urlopu.

§ 6. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany raz na 3 lata
poddaç si´ profilaktycznym badaniom lekarskim, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku pe∏nienia s∏u˝by w warunkach na-
ra˝enia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub w warun-
kach ucià˝liwych, które zgodnie z przepisami w spra-
wie przeprowadzania badaƒ lekarskich pracowników
wymagajà wi´kszej ni˝ okreÊlona w ust. 1 cz´stotliwo-
Êci profilaktycznych badaƒ lekarskich, funkcjonariusz
jest obowiàzany poddaç si´ badaniom w terminach
okreÊlonych w tych przepisach.

§ 7. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany uprzedziç
o niemo˝liwoÊci stawienia si´ do s∏u˝by lub spóênieniu
z przyczyny z góry wiadomej lub mo˝liwej do przewi-
dzenia oraz okreÊliç przewidywany czas trwania nie-
obecnoÊci.
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2. Nieprzewidziane spóênienie do s∏u˝by funkcjo-
nariusz jest obowiàzany usprawiedliwiç niezw∏ocznie
po stawieniu si´ do s∏u˝by.

3. W razie niestawienia si´ do s∏u˝by, funkcjona-
riusz jest obowiàzany niezw∏ocznie poinformowaç
o przyczynie nieobecnoÊci w s∏u˝bie i przewidywanym
czasie jej trwania, nie póêniej jednak ni˝ w drugim dniu
nieobecnoÊci w s∏u˝bie, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. W razie zaistnienia szczególnych okolicznoÊci
uniemo˝liwiajàcych poinformowanie o przyczynie nie-
obecnoÊci w s∏u˝bie w terminie okreÊlonym w ust. 3,
funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç o przy-
czynie swojej nieobecnoÊci i przewidywanym czasie jej
trwania, niezw∏ocznie po ustaniu tych okolicznoÊci.

5. O przyczynach uniemo˝liwiajàcych stawienie si´
do s∏u˝by lub powodujàcych spóênienie do s∏u˝by
funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç bezpo-
Êrednio prze∏o˝onego osobiÊcie lub za poÊrednictwem
innej osoby, telefonicznie albo za poÊrednictwem inne-
go Êrodka ∏àcznoÊci lub drogà pocztowà. Za dat´ prze-
kazania informacji drogà pocztowà uwa˝a si´ dat´
stempla pocztowego.

6. NieobecnoÊç w s∏u˝bie z powodu choroby funk-
cjonariusz usprawiedliwia, przedstawiajàc zaÊwiadcze-
nie lekarskie o czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by.

§ 8. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwolnienie
od zaj´ç s∏u˝bowych w wymiarze:
1) 2 dni — w razie Êlubu funkcjonariusza lub urodze-

nia si´ jego dziecka albo zgonu i pogrzebu ma∏˝on-
ka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy funk-
cjonariusza,

2) 1 dnia — w razie Êlubu dziecka funkcjonariusza al-
bo zgonu i pogrzebu siostry, brata, teÊciowej, te-
Êcia, babki, dziadka, a tak˝e innej osoby pozostajà-
cej na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego
bezpoÊrednià opiekà.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie udziela
si´, je˝eli wskazany przez funkcjonariusza termin nie
pozostaje w bezpoÊrednim zwiàzku ze zdarzeniem uza-
sadniajàcym jego udzielenie.

3. Za dzieci, w rozumieniu ust. 1, uwa˝a si´ dzieci,
o których mowa w § 9 ust. 3.

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwolnienie
od zaj´ç s∏u˝bowych w razie koniecznoÊci osobistego
sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamkni´cia ˝∏obka, przed-
szkola lub szko∏y, do których dziecko ucz´szcza,

b) porodu lub choroby ma∏˝onka funkcjonariusza,
stale opiekujàcego si´ dzieckiem, je˝eli poród
lub choroba uniemo˝liwia ma∏˝onkowi sprawo-
wanie opieki,

c) pobytu ma∏˝onka funkcjonariusza, stale opieku-
jàcego si´ dzieckiem, w zamkni´tym zak∏adzie
opieki zdrowotnej,

2) chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
3) innym chorym cz∏onkiem rodziny.

2. Za cz∏onków rodziny, o których mowa w ust. 1
pkt 3, uwa˝a si´ ma∏˝onka, rodziców, teÊciów, dziad-
ków, wnuki, rodzeƒstwo oraz dzieci w wieku od 14 do
25 lat lub dzieci, które sta∏y si´ osobami ca∏kowicie nie-
zdolnymi do pracy przed osiàgni´ciem 25 lat ˝ycia, je-
˝eli pozostajà we wspólnym gospodarstwie domo-
wym z funkcjonariuszem.

3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uwa˝a si´ dzie-
ci w∏asne funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka oraz dzie-
ci przysposobione, a tak˝e dzieci przyj´te na wychowa-
nie i utrzymanie.

4. Podstaw´ udzielenia zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bo-
wych w przypadkach wymienionych w ust. 1, z wy∏à-
czeniem pkt 1 lit. a), stanowi zaÊwiadczenie lekarskie,
o którym mowa w § 7 ust. 6.

§ 10. 1. Zwolnienie od zaj´ç s∏u˝bowych przys∏ugu-
je przez okres niezb´dny do osobistego sprawowania
opieki, nie d∏u˝ej jednak ni˝:

1) 60 dni w roku kalendarzowym — je˝eli opieka jest
sprawowana nad dzieçmi, o których mowa w § 9
ust. 1 pkt 1 i 2,

2) 14 dni w roku kalendarzowym — je˝eli opieka jest
sprawowana nad innymi cz∏onkami rodziny, o któ-
rych mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.

2. ¸àczny okres zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bowych
w celu sprawowania opieki nad dzieçmi i innymi cz∏on-
kami rodziny nie mo˝e przekroczyç 60 dni w roku kalen-
darzowym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ niezale˝nie od licz-
by dzieci i innych cz∏onków rodziny wymagajàcych
opieki.

4. W razie wykorzystania cz´Êci zwolnienia od zdj´ç
s∏u˝bowych przez jednego z rodziców, drugiemu przy-
s∏uguje tylko zwolnienie uzupe∏niajàce.

§ 11. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwolnienie od
zaj´ç s∏u˝bowych w przypadku wezwania do stawienia
si´ w charakterze strony lub Êwiadka przed organem
w∏aÊciwym w sprawach powszechnego obowiàzku
obrony, organem prowadzàcym post´powanie admi-
nistracyjne, karne przygotowawcze, sàdowe lub
w sprawie o wykroczenie.

§ 12. Funkcjonariusza oddajàcego honorowo krew
zwalnia si´ z zaj´ç s∏u˝bowych na czas oznaczony
przez stacj´ krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz
na czas niezb´dny do przeprowadzenia zleconych
przez stacj´ krwiodawstwa okresowych badaƒ lekar-
skich, je˝eli nie mogà one byç wykonane w czasie wol-
nym od s∏u˝by.

§ 13. 1. Funkcjonariuszowi-kobiecie wychowujàcej
przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przys∏u-
guje w ciàgu roku kalendarzowego zwolnienie od zaj´ç
s∏u˝bowych w wymiarze 2 dni.

2. Je˝eli oboje rodzice pe∏nià s∏u˝b´ w Stra˝y Gra-
nicznej, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
korzystaç jedno z nich.
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3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przys∏ugu-
je równie˝ funkcjonariuszowi b´dàcemu jedynym
opiekunem dziecka w wieku do 14 lat.

§ 14. 1. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu aplika-
cj´ w zawodzie prawniczym przys∏uguje zwolnienie od
zaj´ç s∏u˝bowych na czas obowiàzkowych zaj´ç szkole-
niowych, odbywajàcych si´ poza siedzibà jednostki or-
ganizacyjnej Stra˝y Granicznej.

2. Funkcjonariuszowi podnoszàcemu kwalifikacje
zawodowe i wykszta∏cenie ogólne poza jednostkami
organizacyjnymi Stra˝y Granicznej:

1) na podstawie skierowania prze∏o˝onego w∏aÊciwe-
go do spraw osobowych — przys∏uguje zwolnienie
od zaj´ç s∏u˝bowych w wymiarze i na zasadach
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych urlopu
szkoleniowego i zwolnienia z cz´Êci dnia pracy pra-
cowników podnoszàcych kwalifikacje zawodowe,

2) bez skierowania — prze∏o˝ony w∏aÊciwy w spra-
wach osobowych mo˝e udzieliç zwolnienia od za-
j´ç s∏u˝bowych, na zasadach okreÊlonych w pkt 1.

§ 15. Funkcjonariuszowi mo˝na tak˝e udzieliç zwol-
nieƒ od zaj´ç s∏u˝bowych dla za∏atwienia wa˝nych
spraw osobistych lub rodzinnych w wymiarze nieprze-
kraczajàcym 5 dni w roku kalendarzowym.

§ 16. Zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bowych, o których mo-
wa w § 8, 9, 11—14 ust. 1 i w § 15, udziela bezpoÊredni
prze∏o˝ony funkcjonariusza.

§ 17. 1. O udzielenie zwolnienia od zaj´ç s∏u˝bo-
wych funkcjonariusz wyst´puje drogà s∏u˝bowà z pi-
semnym wnioskiem do w∏aÊciwego prze∏o˝onego, za-
∏àczajàc w razie potrzeby stosowne dokumenty.

2. Prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocz-
nie informuje funkcjonariusza o sposobie za∏atwienia
wniosku. O odmowie udzielenia zwolnienia od zaj´ç
s∏u˝bowych funkcjonariusza informuje si´ pisemnie,
wskazujàc przyczyny odmowy.

§ 18. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
z urz´du:

1) zwalnia od zaj´ç s∏u˝bowych funkcjonariusza, wo-
bec którego prowadzone jest post´powanie
w sprawie zwolnienia ze s∏u˝by w zwiàzku z zaist-
nieniem przes∏anek, o których mowa w art. 45
ust. 1 ustawy, na okres tego post´powania,

2) mo˝e zwolniç od zaj´ç s∏u˝bowych funkcjonariu-
sza, wobec którego prowadzone jest post´powanie
w sprawie zwolnienia ze s∏u˝by w zwiàzku z zaist-
nieniem przes∏anek, o których mowa w art. 45
ust. 2 ustawy, na okres tego post´powania.

§ 19. Je˝eli odr´bne przepisy przewidujà obowià-
zek uzyskania w okreÊlonych sprawach zgody lub ze-
zwolenia prze∏o˝onego albo przewidujà mo˝liwoÊç
zwolnienia od okreÊlonego obowiàzku, funkcjona-
riusz sk∏ada drogà s∏u˝bowà pisemny wniosek do
w∏aÊciwego prze∏o˝onego, który udziela odpowiedzi
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


