
Na podstawie art. 62 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. 1. Mianowanie funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, na stopnie na-
st´puje na wniosek lub z urz´du przez prze∏o˝onych,
o których mowa w art. 52 i 53 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwanej dalej
„ustawà”.

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopieƒ okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. Wnioski o mianowanie na stopieƒ starszego
szeregowego oraz na stopnie podoficerskie sk∏adajà
do:

1) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej:

a) kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej,

b) Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej
Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie,

2) komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej:

a) naczelnicy wydzia∏ów (równorz´dni) w komen-
dzie oddzia∏u,

b) komendanci stra˝nic, granicznych placówek
kontrolnych i dywizjonów Stra˝y Granicznej,

c) dowódcy pododdzia∏ów,

3) komendanta oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej:

a) naczelnicy wydzia∏ów (równorz´dni),

b) kierownicy zak∏adów,

c) dowódcy pododdzia∏ów.

§ 3. Wnioski o mianowanie na stopnie chorà˝ych
sk∏adajà do Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej:

1) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej,

2) komendant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej,

3) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy G∏ów-
nej Stra˝y Granicznej,

4) Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Stra˝y
Granicznej Warszawa-Ok´cie.

§ 4. 1. Wnioski o mianowanie funkcjonariuszy na
stopnie oficerskie sk∏adajà do Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej prze∏o˝eni, o których mowa w § 3,
z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej, po ich zaopiniowaniu,
przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych.

3. Z wnioskami o mianowanie na stopnie oficerskie
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ na stanowisku ko-
mendanta oddzia∏u, komendanta oÊrodka szkolenia,
kierownika jednostki organizacyjnej Komendy G∏ów-
nej oraz na stanowiskach bezpoÊrednio podleg∏ych Ko-
mendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej wyst´puje
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej. Przepis ust. 2
stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. 1. Wnioski o mianowanie osób posiadajàcych
stopieƒ wojskowy, policyjny, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej sk∏adajà do Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej prze∏o˝eni, o któ-
rych mowa w § 3. Przepis § 4 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. W przypadku wniosku o mianowanie osoby po-
siadajàcej stopieƒ wojskowy podporucznika, stopieƒ
policyjny podkomisarza, stopieƒ podporucznika Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Agencji Wywiadu, stopieƒ podporucznika
Biura Ochrony Rzàdu, stopieƒ m∏odszego kapitana
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub stopieƒ podporuczni-
ka S∏u˝by Wi´ziennej na stopieƒ podporucznika
w Stra˝y Granicznej, przepis § 4 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
z urz´du lub na wniosek prze∏o˝onych, o których mo-
wa w § 3, uzale˝niç mianowanie osoby posiadajàcej
stopieƒ wojskowy, policyjny, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej od odbycia przez nià
przeszkolenia wymaganego w Stra˝y Granicznej do
mianowania na dany stopieƒ.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na wy˝-
szy stopieƒ wr´cza si´ akt mianowania na stopieƒ Stra-
˝y Granicznej.
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2. Wzór aktu mianowania na stopieƒ Stra˝y Gra-
nicznej okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Wzór aktu mianowania na pierwszy stopieƒ ofi-
cerski oraz na stopieƒ genera∏a Stra˝y Granicznej okre-
Êla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

4. Akt mianowania na stopieƒ Stra˝y Granicznej
wydaje:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy G∏ów-
nej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwej do spraw kadr
w przypadku mianowania funkcjonariusza na:

a) pierwszy stopieƒ chorà˝ego,

b) pierwszy stopieƒ oficerski,

c) stopieƒ genera∏a,

d) pozosta∏e stopnie, je˝eli funkcjonariusz pe∏ni
s∏u˝b´ w Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej
lub w Granicznej Placówce Kontrolnej Stra˝y
Granicznej Warszawa-Ok´cie,

2) kierownik komórki organizacyjnej w∏aÊciwej do
spraw kadr w oddziale lub w oÊrodku szkolenia
Stra˝y Granicznej w przypadku mianowania na sto-
pieƒ funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w oddziale
lub oÊrodku szkolenia, z zastrze˝eniem pkt 1
lit. a)—c).

§ 7. 1. Mianowania funkcjonariuszy na wy˝sze stop-
nie dokonuje si´ z dniem Âwi´ta Stra˝y Granicznej,
z zastrze˝eniem ust. 2—8.

2. Funkcjonariuszy, którzy odbyli przeszkolenie spe-
cjalistyczne, mianuje si´ na pierwszy stopieƒ oficerski
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu tego przeszkolenia.

3. Absolwentów szko∏y podoficerskiej i szko∏y cho-
rà˝ych Stra˝y Granicznej mianuje si´ na pierwszy sto-
pieƒ podoficera oraz na pierwszy stopieƒ chorà˝ego
bezpoÊrednio po ukoƒczeniu tych szkó∏.

4. Przedterminowego mianowania funkcjonariusza
na wy˝szy stopieƒ w drodze wyró˝nienia dokonuje si´
z dniem udzielenia tego wyró˝nienia, z zastrze˝eniem
ust. 5.

5. Je˝eli mianowanie na wy˝szy stopieƒ, w trybie,
o którym mowa w ust. 4, nast´puje w zwiàzku z doko-
naniem przez funkcjonariusza czynu Êwiadczàcego
o szczególnym m´stwie, wskutek którego funkcjona-

riusz poniós∏ Êmierç, mianowania dokonuje si´ po-
Êmiertnie.

6. Mianowania na kolejny wy˝szy stopieƒ w trybie
art. 57 ust. 2 ustawy dokonuje si´ z dniem zwolnienia
funkcjonariusza ze s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.

7. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by w Stra˝y Granicz-
nej, posiadajàcà stopieƒ wojskowy, policyjny, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Paƒstwa, Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej, mia-
nuje si´ na równorz´dny stopieƒ Stra˝y Granicznej
z dniem mianowania na stanowisko s∏u˝bowe, z za-
strze˝eniem ust. 8.

8. W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa
w ust. 7, uzale˝nione zosta∏o od odbycia przeszkolenia
wymaganego w Stra˝y Granicznej, mianowanie to na-
st´puje niezw∏ocznie po odbyciu tego przeszkolenia.

§ 8. W przypadku ujawnienia faktu podwa˝ajàcego
zasadnoÊç mianowania funkcjonariusza na stopieƒ,
prze∏o˝ony, który wystàpi∏ z wnioskiem o mianowanie
funkcjonariusza na stopieƒ, jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie powiadomiç o tym fakcie w∏aÊciwego prze-
∏o˝onego uprawnionego do mianowania na wniosko-
wany stopieƒ.

§ 9. 1. Utrata stopnia przez funkcjonariusza nast´-
puje w przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 3
ustawy.

2. Mianowanie na stopieƒ oraz og∏oszenie o utracie
stopnia nast´puje w formie rozkazu personalnego,
z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Form´, w jakiej nast´puje mianowanie na sto-
pieƒ podporucznika i stopieƒ genera∏a oraz og∏oszenie
o utracie stopnia genera∏a, okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 10. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 26 czerwca 2002 r. (poz. 1020)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR


