Dziennik Ustaw Nr 99

— 6481 —

Poz. 902

902
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów s∏u˝by i pracy do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu
wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.
Na podstawie art. 106 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) okresy s∏u˝by i pracy zaliczane do wys∏ugi lat
uwzgl´dnianej przy ustaleniu wzrostu uposa˝enia
zasadniczego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej,
2) okolicznoÊci wy∏àczajàce zaliczenie okresu s∏u˝by
lub pracy do wys∏ugi lat,
3) podmioty w∏aÊciwe do zaliczania okresu s∏u˝by lub
pracy do wys∏ugi lat,
4) sposób i tryb zaliczania okresów s∏u˝by i pracy do
wys∏ugi lat,
5) sposób dokumentowania okresów s∏u˝by i pracy
zaliczanych do wys∏ugi lat.
§ 2. Do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu
wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”,
zalicza si´:
1) okresy s∏u˝by w Stra˝y Granicznej,
2) okresy s∏u˝by w Policji, Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Biurze Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i w S∏u˝bie Wi´ziennej,
3) okresy s∏u˝by w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej uwzgl´dniane przy ustalaniu prawa do
emerytury wojskowej,
4) okresy traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà,
o której mowa w pkt 1 i 2, w rozumieniu art. 13
ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313,
z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676),
5) okresy zakoƒczonego zatrudnienia wykonywanego
w pe∏nym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu
pracy podlega sumowaniu w przypadkach równoczesnego wykonywania zatrudnienia u ró˝nych

pracodawców w wymiarze nie ni˝szym ni˝ po∏owa
obowiàzujàcego w danym zawodzie lub na danym
stanowisku,
6) inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów
podlegajà wliczeniu do okresu pracy lub s∏u˝by, od
którego zale˝à uprawnienia pracownicze lub wynikajàce ze stosunku s∏u˝bowego.
§ 3. 1. Do wys∏ugi lat nie zalicza si´ okresów s∏u˝by
i pracy, za które nie przys∏ugiwa∏o uposa˝enie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasi∏ek z tytu∏u choroby przewidziany w odr´bnych przepisach.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku korzystania przez funkcjonariusza, tak˝e przed podj´ciem
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, z urlopu udzielonego
w celu:
1) sprawowania opieki nad ma∏oletnim dzieckiem
przewidzianego w przepisach prawa pracy,
2) pobytu za granicà wspólnie z ma∏˝onkiem przeniesionym do pe∏nienia s∏u˝by (pracy) w przedstawicielstwie dyplomatycznym, misji dyplomatycznej,
urz´dzie konsularnym lub instytucie polskim.
§ 4. Podmiotami w∏aÊciwymi do zaliczania do wys∏ugi lat okresów, o których mowa w § 2, sà prze∏o˝eni
okreÊleni w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej.
§ 5. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 2,
i ustalenia wys∏ugi lat dokonuje si´ na podstawie dokumentów znajdujàcych si´ w aktach osobowych funkcjonariusza.
2. Funkcjonariusz jest obowiàzany przed∏o˝yç dokumenty potwierdzajàce okresy, o których mowa
w § 2, w komórce organizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach osobowych.
§ 6. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 2,
i ustalenia wys∏ugi lat dokonuje si´ po raz pierwszy na
dzieƒ przyj´cia funkcjonariusza do s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej.
2. Na wniosek zainteresowanego funkcjonariusza,
wys∏uga lat ustalona w trybie ust. 1 podlega weryfikacji w przypadku przed∏o˝enia przez niego w póêniejszym terminie nowych dokumentów potwierdzajàcych
niezaliczone wczeÊniej do wys∏ugi lat okresy, o których
mowa w § 2.
§ 7. 1. Zaliczenie okresów, o których mowa w § 2,
do wys∏ugi lat nast´puje w formie rozkazu personalnego, w którym okreÊla si´ ∏àcznà wys∏ug´ lat, poszczególne jej okresy sk∏adowe oraz dzieƒ, na który ustala
si´ wys∏ug´.
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2. W przypadku dokonania weryfikacji wys∏ugi lat,
o której mowa w § 6 ust. 2, wydaje si´ nowy rozkaz personalny, w którym, oprócz sk∏adników wymienionych
w ust. 1, nale˝y równie˝ wskazaç poczàtkowy dzieƒ nabycia prawa do wzrostu uposa˝enia z tytu∏u zwi´kszonej wys∏ugi lat.
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wiednio przepisy dotyczàce odwo∏aƒ w sprawach
zwiàzanych z nawiàzaniem, rozwiàzaniem i zmianà stosunku s∏u˝bowego funkcjonariuszy.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

3. Zwi´kszenie wys∏ugi lat z tytu∏u s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej nast´puje z urz´du i nie wymaga wydawania odr´bnych rozkazów personalnych.
§ 8. W sprawach odwo∏aƒ od rozkazów personalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, stosuje si´ odpo-

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

