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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 wrzeÊnia 2002 r. 

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Stra˝y Granicznej. 

1. Na podstawie art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca
1995 r. o zmianie ustaw: o urz´dzie Ministra Spraw We-
wn´trznych, o Policji, o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 104, poz. 515) og∏asza si´ w za∏àczniku do ni-
niejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 78, poz. 462), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzo-
nych: 

1) ustawà z dnia 27 wrzeÊnia 1991 r. o zasadach od-
p∏atnoÊci za leki i artyku∏y sanitarne (Dz. U. Nr 94,
poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138,
poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r.
Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661), 

2) ustawà z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113,
poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100,
poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.
Nr 4, poz. 34 i Nr 112, poz. 977), 

3) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1992 r. o zmianie ustawy
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 12, poz. 52), 

4) ustawà z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa 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 81, poz. 877 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676), 

5) ustawà z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzin-
nych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 93,
poz. 569), 

6) ustawà z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu
Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133,
poz. 883, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 155,
poz. 1014 i 1016 i Nr 160, poz. 1059, z 1999 r. Nr 62,
poz. 684 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69),

7) ustawà z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw:
o urz´dzie Ministra Spraw Wewn´trznych, o Policji,
o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, o Stra˝y Granicznej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104,
poz. 515 oraz z 1997 r. Nr 144, poz. 971), 

8) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775), 

9) ustawà z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 124, poz. 583), 

10) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153
i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137,
poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116,
z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63,
poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109,
poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122,
poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126,
poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 83,
poz. 749), 

11) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715), 

12) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114,
poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2), 

13) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), 

14) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o Stra˝y Granicznej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498), 

15) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804), 

16) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), 

17) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676), 

18) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene-
ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804),

19) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów admi-
nistracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1271)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 20 wrzeÊnia 2002 r. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 148 ust. 1 i 2, art. 150, art. 151 ust. 2 i 4, art. 152
i art. 155 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462), które
stanowià:

Art. 148. „1. Minister Spraw Wewn´trznych zor-
ganizuje Stra˝ Granicznà w ciàgu
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy. 

2. Do dnia zorganizowania Stra˝y Gra-
nicznej Wojska Ochrony Pogranicza
wykonujà zadania okreÊlone w ni-
niejszej ustawie, w ustawie o ochro-
nie granicy paƒstwowej oraz w in-
nych ustawach.”

„Art. 150. Do czasu zorganizowania Stra˝y Gra-
nicznej w odniesieniu do ̋ o∏nierzy zawo-
dowych pe∏niàcych s∏u˝b´ w Wojskach
Ochrony Pogranicza majà zastosowanie
w zakresie stosunku s∏u˝bowego i wyni-
kajàcych z niego praw i obowiàzków
przepisy obowiàzujàce w Wojsku Pol-
skim, a w odniesieniu do funkcjonariu-
szy Policji pe∏niàcych s∏u˝b´ w Wojskach
Ochrony Pogranicza majà w tym zakre-
sie zastosowanie przepisy obowiàzujàce
w Policji.” 

Art. 151. „2. ˚o∏nierze zawodowi i policjanci pe∏-
niàcy s∏u˝b´ w Wojskach Ochrony
Pogranicza, których nie przyj´to do
Stra˝y Granicznej, podlegajà zwol-
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nieniu z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej lub s∏u˝by w Policji. Zachowujà
oni uprawnienia przewidziane dla
˝o∏nierzy zawodowych i policjantów
zwolnionych ze s∏u˝by na podstawie
przepisów obowiàzujàcych w Woj-
sku Polskim i Policji.” 

„4. ˚o∏nierze odbywajàcy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà w Wojskach Ochrony Po-
granicza odbywajà nadal t´ s∏u˝b´ na
dotychczasowych zasadach w jed-
nostkach organizacyjnych Stra˝y
Granicznej — do czasu up∏ywu usta-
wowego okresu tej s∏u˝by.” 

Art. 152. „1. Do Stra˝y Granicznej w∏àcza si´ si∏y
i Êrodki Morskiej Brygady Okr´tów
Pogranicza, okreÊlone przez Mini-
strów Obrony Narodowej i Spraw
Wewn´trznych.”

„Art. 155. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiàzku obrony Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.
z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20,
poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178
oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Nr 34,
poz. 198 i Nr 55, poz. 319) w art. 3
w ust. 2 wyrazy „wojska lotnicze, woj-
ska obrony powietrznej kraju i” zast´pu-
je si´ wyrazami „wojska lotnicze i obro-
ny powietrznej oraz”.”;

2) art. 25 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1991 r. o zasadach
odp∏atnoÊci za leki i artyku∏y sanitarne (Dz. U.
Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r.
Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz
z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661), który
stanowi: 

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisu art. 6 ust. 2 pkt 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1992 r.”;  

3) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie-
niach do ulgowych przejazdów Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113,
poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100,
poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.
Nr 4, poz. 34 i Nr 112, poz. 977), który stanowi: 

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1993 r., z tym ˝e art. 10 wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”; 

4) art. 2 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1992 r. o zmianie
ustawy o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 12,
poz. 52), który stanowi: 

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepis art. 1
pkt 1 wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”; 

5) art. 66 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywia-
du, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-
stwowej 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 81, poz. 877 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), który stanowi: 

„Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 41, art. 44 ust. 3 i art. 48,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.”; 

6) art. 61 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach
rodzinnych i piel´gnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4,
poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 93,
poz. 569), który stanowi: 

„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca
1995 r., z tym ˝e przepisy art. 13 ust. 3—8
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca
1996 r.”;

7) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏to-
waniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133,
poz. 883, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 155,
poz. 1014 i 1016 i Nr 160, poz. 1059, z 1999 r. Nr 62,
poz. 684 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 6,
poz. 69), który stanowi: 

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia z mocà od dnia 1 stycznia 1995 r.”; 

8) art. 10 i 12 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie
ustaw: o urz´dzie Ministra Spraw Wewn´trznych,
o Policji, o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, o Stra˝y
Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 104, poz. 515 oraz z 1997 r. Nr 144, poz. 971),
które stanowià: 

„Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w niniejszej usta-
wie zachowujà moc przepisy dotychcza-
sowe, je˝eli nie sà z nià sprzeczne, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy.” 

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”; 

9) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775), który stanowi: 

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
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wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U.  Nr 106, poz. 488).”; 

10) art. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie
ustawy o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 124, poz. 583),
który stanowi: 

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”; 

11) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756,
Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162,
poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483,
Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802,
Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97,
poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154,
poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676 i Nr 83, poz. 749), który stanowi: 

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167 i 168, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”; 

12) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113,
poz. 715), który stanowi: 

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”; 

13) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114,
poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2), który stanowi: 

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;  

14) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154,
poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), któ-
ry stanowi: 

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”; 

15) art. 3—6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o Stra˝y Granicznej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498), któ-
re stanowià: 

„Art. 3. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, o której
mowa w art. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
12 miesi´cy, zachowujà moc dotychczaso-
we przepisy wykonawcze, o ile nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà.  

Art. 4. Przepisy art. 81 ust. 2 pkt 2, art. 93 pkt 3 oraz
art. 121 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ odpowiednio do osób,
które uzyska∏y prawo do I lub II grupy inwa-
lidów przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym
i o ubezpieczeniu spo∏ecznym (Dz. U.
Nr 100, poz. 461). 

Art. 5. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1,
stosuje si´ do spraw dyscyplinarnych nie-
zakoƒczonych prawomocnymi orzeczenia-
mi dyscyplinarnymi w dniu jej wejÊcia
w ˝ycie. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem: 

1) art. 1 pkt 17 i 18, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia, 

2) art. 1 pkt 97 w cz´Êci dotyczàcej art. 117b,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.”; 

16) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804), któ-
ry stanowi: 

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;  

17) art. 11 i 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), któ-
re stanowià: 

„Art. 11. Po wejÊciu w ˝ycie Kodeksu post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia przepisy,
o których mowa w art. 5 § 3—6 i 12, sto-
suje si´ jednak do wykroczeƒ pope∏nio-
nych odpowiednio przez funkcjonariuszy
Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i S∏u˝by
Wi´ziennej przed dniem wejÊcia w ˝ycie
tego kodeksu.” 

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 2001 r.”; 

18) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: 

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”; 
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19) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesie-
niu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), któ-
ry stanowi: 

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r., z wyjàtkiem: 

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, 

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2002 r., 

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

20) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sà-
dów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8
pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1,
art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1,
art. 91 i art. 92, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 20 wrze-
Ênia 2002 r. (poz. 1399)

USTAWA

z dnia 12 paêdziernika 1990 r. 

o Stra˝y Granicznej.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. Do ochrony granicy paƒstwowej na làdzie
i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego tworzy si´
jednolità umundurowanà i uzbrojonà formacj´ — Stra˝
Granicznà.

1a.1) Nazwa „Stra˝ Graniczna”, jej skrót „SG” oraz
znak graficzny Stra˝y Granicznej przys∏ugujà wy∏àcznie
formacji, o której mowa w ust. 1.

1b.1) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór znaku graficz-
nego Stra˝y Granicznej, uwzgl´dniajàc w nim wizeru-
nek or∏a bia∏ego ustalony dla god∏a paƒstwowego oraz
ustalajàc kolorystyk´ tego znaku. 

2. Do zadaƒ Stra˝y Granicznej nale˝y:

1) ochrona granicy paƒstwowej;

2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu gra-
nicznego;

3) wydawanie zezwoleƒ na przekraczanie granicy paƒ-
stwowej, w tym wiz;

4)2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-
st´pstw i wykroczeƒ oraz Êciganie ich sprawców,

w zakresie w∏aÊciwoÊci Stra˝y Granicznej,
a w szczególnoÊci:

a) przest´pstw i wykroczeƒ dotyczàcych zgodnoÊci
przekraczania granicy paƒstwowej z przepisami,
zwiàzanych z jej oznakowaniem oraz dotyczà-
cych wiarygodnoÊci dokumentów uprawniajà-
cych do przekraczania granicy paƒstwowej, 

b) przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbo-
wych wymienionych w art. 133 § 1 pkt 1 Kodek-
su karnego skarbowego,

c) przest´pstw i wykroczeƒ pozostajàcych w zwiàz-
ku z przekraczaniem granicy paƒstwowej lub
przemieszczaniem przez granic´ paƒstwowà to-
warów oraz przedmiotów okreÊlonych w przepi-
sach o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowy-
mi akcyzy, o broni i amunicji, o materia∏ach wy-
buchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodo-
wym zasobie archiwalnym, o przeciwdzia∏aniu
narkomanii oraz o ewidencji ludnoÊci i dowo-
dach osobistych,

d) przest´pstw i wykroczeƒ okreÊlonych w ustawie
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731,
Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1180);

5)3) zapewnienie bezpieczeƒstwa w komunikacji mi´-
dzynarodowej i porzàdku publicznego w zasi´gu
terytorialnym przejÊcia granicznego, a w zakresie
w∏aÊciwoÊci Stra˝y Granicznej — tak˝e w strefie
nadgranicznej; 

———————
1) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 kwietnia

2001 r. o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 czerwca 2001 r. 

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b tiret pierw-
sze ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b tiret drugie

ustawy, o której mowa w przypisie 1. 



6) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na
làdzie oraz sporzàdzanie, aktualizacja i przechowy-
wanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej;

7) ochrona nienaruszalnoÊci znaków i urzàdzeƒ s∏u˝à-
cych do ochrony granicy paƒstwowej;

8) (uchylony);4)

9) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu
ochrony granicy paƒstwowej i kontroli ruchu gra-
nicznego oraz udost´pnianie ich w∏aÊciwym orga-
nom paƒstwowym;

10) nadzór nad eksploatacjà polskich obszarów mor-
skich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów
obowiàzujàcych na tych obszarach;

11) ochrona granicy paƒstwowej w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowa-
dzenie obserwacji statków powietrznych i obiek-
tów latajàcych, przelatujàcych przez granic´ paƒ-
stwowà na ma∏ych wysokoÊciach, oraz informowa-
nie o tych przelotach w∏aÊciwych jednostek Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej; 

12)5) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia
wymaganego w myÊl odr´bnych przepisów, przez
granic´ paƒstwowà odpadów, szkodliwych sub-
stancji chemicznych oraz materia∏ów jàdrowych
i promieniotwórczych, a tak˝e zanieczyszczaniu
wód granicznych; 

13)6) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia
wymaganego w myÊl odr´bnych przepisów przez
granic´ paƒstwowà Êrodków odurzajàcych i sub-
stancji psychotropowych oraz broni, amunicji i ma-
teria∏ów wybuchowych;

14) wykonywanie zadaƒ okreÊlonych w innych usta-
wach.

2a.7) Stra˝ Graniczna mo˝e prowadziç post´powa-
nia w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykry-
wania przest´pstw okreÊlonych w art. 228, 229 i 231
Kodeksu karnego pope∏nionych przez funkcjonariuszy
i pracowników Stra˝y Granicznej w zwiàzku z wykony-
waniem obowiàzków s∏u˝bowych. 

3. Stra˝ Graniczna w zakresie ochrony granicy paƒ-
stwowej i kontroli ruchu granicznego wspó∏dzia∏a z or-
ganami ochrony granic innych paƒstw. 

4.8) Stra˝ Graniczna wspó∏pracuje z Szefem Krajo-
wego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawowych. 

Art. 2.9) Organy administracji rzàdowej, jednostki
samorzàdu terytorialnego oraz paƒstwowe i inne jed-
nostki organizacyjne sà obowiàzane wspó∏dzia∏aç
z organami Stra˝y Granicznej oraz zapewniç im nie-
zb´dne warunki do wykonywania zadaƒ okreÊlonych
w ustawie.

Rozdzia∏ 2

Organizacja Stra˝y Granicznej

Art. 3.10) 1. Centralnym organem administracji rzà-
dowej w∏aÊciwym w sprawach ochrony granicy paƒ-
stwowej i kontroli ruchu granicznego jest Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej, podleg∏y ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych.

2. Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej powo-
∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

3. Zast´pców Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych na wniosek Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej.

4. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej jest prze-
∏o˝onym wszystkich funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych do czasu powo∏ania nowego ko-
mendanta powierza pe∏nienie obowiàzków Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej, na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce, jednemu z jego zast´pców.

6. W razie czasowej niemo˝noÊci sprawowania
funkcji przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, do czasu
ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez
dotychczasowego komendanta, nie d∏u˝ej jednak ni˝
na 6 miesi´cy, powierza pe∏nienie obowiàzków Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej jednemu z je-
go zast´pców.

Art. 3a.11) Do zakresu dzia∏ania Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej nale˝y w szczególnoÊci:
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———————
4) Przez art. 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
5) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy

z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urz´dzie Ministra
Spraw Wewn´trznych, o Policji, o Urz´dzie Ochrony Paƒ-
stwa, o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 104, poz. 515 oraz z 1997 r. Nr 144, poz. 971), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 paêdziernika 1995 r. 

6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 1 lit. c ustawy,
o której mowa w przypisie 5.

7) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 

———————
8) Dodany przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji
kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804), która wej-
dzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. 

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.

11) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1.



1) kierowanie prowadzonymi przez Stra˝ Granicznà
dzia∏aniami w zakresie ochrony granicy paƒstwo-
wej oraz kontroli ruchu granicznego;

2) analizowanie zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa granicy
paƒstwowej;

3) nadawanie regulaminów organizacyjnych komen-
dom oddzia∏ów Stra˝y Granicznej oraz jednostkom
organizacyjnym Komendy G∏ównej Stra˝y Granicz-
nej, a tak˝e nadawanie statutów oÊrodkom szkole-
nia Stra˝y Granicznej;

4) organizowanie i okreÊlanie zasad szkolenia zawo-
dowego funkcjonariuszy oraz pracowników Stra˝y
Granicznej;

5) sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami
Stra˝y Granicznej oraz nad oÊrodkami szkolenia
Stra˝y Granicznej; 

6) udzia∏ w przygotowaniu projektu bud˝etu paƒstwa
w zakresie dotyczàcym Stra˝y Granicznej, zgodnie
z odr´bnymi przepisami; 

7) wspó∏dzia∏anie w zakresie realizowanych zadaƒ
z w∏aÊciwymi organami paƒstwowymi, jednostka-
mi samorzàdu terytorialnego i organizacjami spo-
∏ecznymi; 

8) prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej z orga-
nami i instytucjami w∏aÊciwymi w sprawach ochro-
ny granic paƒstwowych.

Art. 4. (uchylony).12)

Art. 5.13) 1. Terenowymi organami Stra˝y Granicz-
nej sà:

1) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej;

2) komendanci stra˝nic, granicznych placówek kon-
trolnych i dywizjonów Stra˝y Granicznej.

2. Komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej powo∏u-
je i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych na wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej. Zast´pców komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej powo∏uje i odwo∏uje Komendant G∏ówny Stra-
˝y Granicznej na wniosek komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej.

3. W razie zwolnienia stanowiska komendanta od-
dzia∏u Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, do czasu
powo∏ania nowego komendanta, powierza pe∏nienie
obowiàzków komendanta oddzia∏u, na okres nie d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce, jednemu z jego zast´pców lub wy-
znaczonemu funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej. 

4. W razie czasowej niemo˝noÊci sprawowania
funkcji przez komendanta oddzia∏u Komendant G∏ów-
ny Stra˝y Granicznej, do czasu ustania przeszkody

w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego ko-
mendanta, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 6 miesi´cy, powie-
rza pe∏nienie obowiàzków komendanta jednemu z jego
zast´pców lub wyznaczonemu funkcjonariuszowi Stra-
˝y Granicznej.

5. Komendanta stra˝nicy, komendanta granicznej
placówki kontrolnej i dywizjonu Stra˝y Granicznej po-
wo∏uje i odwo∏uje Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej na wniosek komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej.

6. W razie zwolnienia stanowiska komendanta stra˝-
nicy, komendanta granicznej placówki kontrolnej lub ko-
mendanta dywizjonu, w∏aÊciwy komendant oddzia∏u,
do czasu powo∏ania nowego komendanta, powierza
pe∏nienie obowiàzków komendanta stra˝nicy, granicz-
nej placówki kontrolnej lub dywizjonu, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, jednemu z jego zast´pców lub
wyznaczonemu funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej.

7. W razie czasowej niemo˝noÊci sprawowania
funkcji komendanta stra˝nicy, komendanta granicznej
placówki kontrolnej lub komendanta dywizjonu, w∏a-
Êciwy komendant oddzia∏u, do czasu ustania przeszko-
dy w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego
komendanta, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 6 miesi´cy, po-
wierza pe∏nienie obowiàzków komendanta stra˝nicy,
granicznej placówki kontrolnej lub dywizjonu jednemu
z jego zast´pców lub wyznaczonemu funkcjonariuszo-
wi Stra˝y Granicznej.

8. Komendanci oddzia∏ów, stra˝nic oraz granicz-
nych placówek kontrolnych i dywizjonów Stra˝y Gra-
nicznej sà prze∏o˝onymi wszystkich podleg∏ych im
funkcjonariuszy.

Art. 5a.14) 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
wykonuje swoje zadania przy pomocy podleg∏ego mu
urz´du — Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej, zwanej
dalej „Komendà G∏ównà”. 

2. Komendanci oddzia∏ów, stra˝nic, granicznych
placówek kontrolnych oraz dywizjonów wykonujà
swoje zadania przy pomocy podleg∏ych im urz´dów —
komend oddzia∏ów, stra˝nic, granicznych placówek
kontrolnych i dywizjonów.

3. Zadania dyrektora generalnego urz´du przewi-
dziane w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cy-
wilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111,
poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 150, poz. 1237 i Nr 153, poz. 1271) w sto-
sunku do pracowników zatrudnionych w: 

1) Komendzie G∏ównej oraz w Granicznej Placówce
Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie
wykonuje Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej; 

2) komendach oddzia∏ów, granicznych placówkach
kontrolnych, stra˝nicach i dywizjonach Stra˝y Gra-
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12) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.

———————
14) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.



nicznej wykonuje w∏aÊciwy miejscowo komendant
oddzia∏u Stra˝y Granicznej. 

Art. 6.15) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi oddzia-
∏y Stra˝y Granicznej, uwzgl´dniajàc nadanie im na-
zwy, okreÊlenie siedziby oraz terytorialnego zasi´gu
dzia∏ania. 

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, w drodze
zarzàdzenia: 

1) tworzy i znosi stra˝nice, graniczne placówki kontro-
lne oraz dywizjony, a tak˝e okreÊla ich terytorialny
zasi´g dzia∏ania;

2) okreÊla liczb´ i rodzaj etatów w jednostkach orga-
nizacyjnych Stra˝y Granicznej;

3) okreÊla szczegó∏owy zakres zadaƒ terenowych or-
ganów Stra˝y Granicznej oraz organizacj´ Komen-
dy G∏ównej, komend oddzia∏ów, stra˝nic, granicz-
nych placówek kontrolnych i dywizjonów.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e,
w drodze zarzàdzenia, okreÊlaç wzory symboli jedno-
stek organizacyjnych Stra˝y Granicznej. 

4. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e,
w drodze zarzàdzenia, tworzyç i znosiç oÊrodki szkole-
nia oraz okreÊlaç ich organizacj´ i zakres dzia∏ania.

5. Komendanta oÊrodka szkolenia oraz jego zast´p-
ców powo∏uje i odwo∏uje Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej. Komendant oÊrodka szkolenia jest prze∏o-
˝onym wszystkich podleg∏ych mu funkcjonariuszy.

Art. 6a.16) W post´powaniu administracyjnym
w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem zadaƒ
i kompetencji Stra˝y Granicznej, je˝eli ustawy nie sta-
nowià inaczej, organami wy˝szego stopnia sà:

1) w stosunku do komendanta stra˝nicy, granicznej
placówki kontrolnej oraz dywizjonu Stra˝y Granicz-
nej — komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej;

2) w stosunku do Komendanta Granicznej Placówki
Kontrolnej Warszawa-Ok´cie — Komendant G∏ów-
ny Stra˝y Granicznej; 

3) w stosunku do komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej — Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej.

Art. 7.17) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i spo-
sób naliczeƒ etatowych w Stra˝y Granicznej, uwzgl´d-
niajàc terytorialny zasi´g dzia∏ania jednostek organiza-
cyjnych oraz organizacj´ i specyfik´ pe∏nienia s∏u˝by
w tych jednostkach.

Art. 7a.18) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych19) okreÊla, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom orga-
nizacyjnym Stra˝y Granicznej oraz tryb nadawania
tym jednostkom imion;

2)20) wzór odznak resortowych oraz szczegó∏owe za-
sady i tryb ich nadawania funkcjonariuszom.

Art. 7b.18) Dzieƒ 16 maja ustanawia si´ Âwi´tem
Stra˝y Granicznej. 

Art. 7c.21) W zakresie okreÊlonym w przepisach od-
r´bnych dzia∏alnoÊç duszpasterska w Stra˝y Granicznej
prowadzona jest na podstawie porozumieƒ Komendan-
ta G∏ównego Stra˝y Granicznej z przedstawicielami
w∏aÊciwego koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego. 

Art. 8. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem Stra˝y
Granicznej pokrywane sà z bud˝etu paƒstwa.

Rozdzia∏ 3

Zakres uprawnieƒ Stra˝y Granicznej

Art. 9. 1.22) W celu rozpoznawania, zapobiegania
i wykrywania przest´pstw i wykroczeƒ w zakresie okre-
Êlonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a funkcjonariusze
Stra˝y Granicznej pe∏nià s∏u˝b´ granicznà, prowadzà
dzia∏ania graniczne, wykonujà czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawcze i administracyjno-porzàdkowe oraz
prowadzà post´powania przygotowawcze wed∏ug
przepisów Kodeksu post´powania karnego, a tak˝e
wykonujà czynnoÊci na polecenie sàdu i prokuratury
oraz innych w∏aÊciwych organów paƒstwowych w za-
kresie, w jakim obowiàzek ten zosta∏ okreÊlony w od-
r´bnych przepisach.

1a.23) Stra˝ Graniczna w celu realizacji ustawowych
zadaƒ mo˝e korzystaç z informacji o osobie, w tym da-
nych osobowych uzyskanych przez uprawnione orga-
ny, s∏u˝by i instytucje paƒstwowe w wyniku wykony-
wania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych lub pro-
wadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzaç je
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
i Nr 153, poz. 1271), bez wiedzy i zgody osoby, której
dane dotyczà. 
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———————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
16) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1. 
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 

———————
18) Dodany przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 5.
19) Zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej
(Dz. U. Nr 124, poz. 583), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
23 paêdziernika 1996 r. 

21) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1. 

22) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 7 lit. a usta-
wy, o której mowa w przypisie 5, i przez art. 1 pkt 13
lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

23) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa
w przypisie 5, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13
lit. b ustawy, o której mowa w przypisie 1. 



1b.24) Administrator danych, o których mowa
w ust. 1a, jest obowiàzany udost´pniç dane, z zastrze-
˝eniem ust. 1d, na podstawie imiennego upowa˝nienia
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, komendan-
ta oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub upowa˝nionego
funkcjonariusza, okazanego przez funkcjonariusza
wraz z legitymacjà s∏u˝bowà. Fakt udost´pnienia tych
danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247 i Nr 27,
poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271). 

1c.25) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór upowa˝nienia, o którym mowa
w ust. 1b, uwzgl´dniajàc niezb´dne dane upowa˝nio-
nego funkcjonariusza oraz mo˝liwoÊç wydania upo-
wa˝nieƒ w imieniu Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej in-
nym funkcjonariuszom. 

1d.25) Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania Stra-
˝y Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyni-
ku prowadzenia przez uprawnione organy, s∏u˝by i in-
stytucje czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych lub
kontroli operacyjnej, uwzgl´dniajàc zakres informacji
niezb´dnych do wykonywania ustawowych zadaƒ
Stra˝y Granicznej, cel, organizacj´ przekazywania in-
formacji oraz sposób ich dokumentowania. 

1e.26) Stra˝ Graniczna mo˝e, w zakresie koniecz-
nym do wykonywania jej ustawowych zadaƒ, korzy-
staç z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajo-
wym Centrum Informacji Kryminalnych. 

2. (uchylony).27)

3. (uchylony).28)

4. (uchylony).28)

5.29) Funkcjonariusze w toku wykonywania czynno-
Êci s∏u˝bowych majà obowiàzek respektowania godno-
Êci oraz przestrzegania wolnoÊci i praw cz∏owieka
i obywatela.

6.30) W celu wykonywania zadaƒ, o których mowa
w art. 1 ust. 2, funkcjonariusze Stra˝y Granicznej mogà

byç mianowani do pe∏nienia odpowiednich funkcji pe∏-
nomocników granicznych. Funkcj´ g∏ównego pe∏no-
mocnika granicznego pe∏ni Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej. 

7.31) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej okreÊla:

1) metody i formy wykonywania zadaƒ zwiàzanych
z ochronà granicy paƒstwowej w zakresie nieobj´-
tym innymi przepisami wydanymi na podstawie
ustawy;

2) sposób pe∏nienia s∏u˝by granicznej i prowadzenia
dzia∏aƒ granicznych;

3) szczegó∏owy tryb wydawania zezwoleƒ na przekra-
czanie granicy paƒstwowej, w tym wiz, przez ko-
mendantów granicznych placówek kontrolnych
Stra˝y Granicznej;

4) szczegó∏owy sposób wykonywania przez graniczne
placówki kontrolne Stra˝y Granicznej czynnoÊci
zleconych w trybie ust. 1 przez w∏aÊciwe organy
paƒstwowe;

5) sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informa-
cji z zakresu ochrony granicy paƒstwowej i kontro-
li ruchu granicznego;

6) sposób gospodarowania mieniem b´dàcym w za-
rzàdzie Stra˝y Granicznej;

6a)32) zakres oraz szczegó∏owe zasady szkolenia funk-
cjonariuszy i pracowników Stra˝y Granicznej;

7) szczegó∏owe zasady szkolenia przewodników zwie-
rzàt, które wykorzystywane sà do realizacji zadaƒ
Stra˝y Granicznej, szkolenia tych zwierzàt, a tak˝e
normy wy˝ywienia zwierzàt;

8) szczegó∏owe warunki bezpieczeƒstwa i higieny
s∏u˝by.

Art. 9a.33) 1.34) Udzielanie informacji o osobie, uzy-
skanych w czasie wykonywania czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawczych oraz w trybie, o którym mowa
w art. 9 ust. 1a, dozwolone jest wy∏àcznie na ˝àdanie
sàdu lub prokuratora; wykorzystanie tych informacji
mo˝e nastàpiç tylko w celu Êcigania karnego.

1.35) Udzielanie informacji o osobie, uzyskanych w cza-
sie wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
oraz w trybie, o którym mowa w art. 9 ust. 1a, dozwolone
jest wy∏àcznie na ̋ àdanie sàdu lub prokuratora, a tak˝e Sze-
fa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; wykorzy-
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———————
24) Dodany przez art. 4 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 5, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13
lit. c ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

25) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 

26) Dodany przez art. 54 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 8, która wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. 

27) Przez art. 1 pkt 13 lit. e ustawy, o której mowa w przypisie 1.
28) Przez art. 4 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w przypisie 5.
29) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 lit. f ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
30) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 13 lit. g ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 

———————
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 7 lit. d ustawy,

o której mowa w przypisie 5. 
32) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. h ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
33) Dodany przez art. 4 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 5.
34) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w przypisie 35. 
35) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 54 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 8, która wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.



stanie tych informacji mo˝e nastàpiç tylko w celu Êcigania
karnego.

2. Zakazu okreÊlonego w ust. 1 nie stosuje si´, je˝e-
li ustawa nak∏ada obowiàzek udzielania takich informa-
cji okreÊlonemu organowi albo obowiàzek taki wynika
z umów lub porozumieƒ mi´dzynarodowych, a tak˝e
w przypadkach, gdy zatajenie takiej informacji prowa-
dzi∏oby do zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia innych osób.

Art. 9b.33) 1. Stra˝ Graniczna przy wykonywaniu
swoich zadaƒ mo˝e korzystaç z pomocy osób nieb´dà-
cych jej funkcjonariuszami. Zabronione jest ujawnianie
danych o osobie udzielajàcej pomocy Stra˝y Granicz-
nej, w zakresie czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.

2.36) Ujawnienie danych o osobie, o której mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç jedynie w przypadkach i w try-
bie okreÊlonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych oraz funkcjonariuszy i pracowników
urz´dów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860). 

3.36) Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogà
byç ujawnione na ˝àdanie prokuratora, tak˝e w razie
uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przez t´ osob´
przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia publicznego
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych; ujawnienie tych danych nast´puje w try-
bie okreÊlonym w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników
urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych oraz funkcjonariuszy i pracowników
urz´dów nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860).

4.37) Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1,
osobom nieb´dàcym funkcjonariuszami mo˝e byç
przyznane wynagrodzenie. 

4a.38) Koszty podejmowanych przez Stra˝ Granicznà
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych oraz wynagro-
dzenia osób, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w ja-
kim, ze wzgl´du na ochron´ okreÊlonà w art. 9c ust. 1,
nie mogà byç stosowane przepisy o finansach publicz-
nych i rachunkowoÊci, pokrywane sà z tworzonego na
ten cel funduszu operacyjnego.

5.39) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, stanowiàce tajemnic´
paƒstwowà, zasady tworzenia i gospodarowania fun-
duszem operacyjnym. 

6. (uchylony).40)

Art. 9c.33) 1. W zwiàzku z wykonywaniem zadaƒ wy-
mienionych w art. 1 ust. 2 Stra˝ Graniczna zapewnia
ochron´ form i metod realizacji zadaƒ, informacji oraz
w∏asnych obiektów i danych identyfikujàcych funkcjo-
nariuszy.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych funkcjonariusze mogà pos∏ugiwaç si´ do-
kumentami, które uniemo˝liwiajà ustalenie danych
identyfikujàcych funkcjonariusza Stra˝y Granicznej
oraz Êrodków, którymi pos∏uguje si´ przy wykonywa-
niu zadaƒ s∏u˝bowych.

2a.41) Organy administracji rzàdowej i organy jed-
nostek samorzàdu terytorialnego sà obowiàzane do
udzielania Stra˝y Granicznej w granicach swojej w∏aÊci-
woÊci niezb´dnej pomocy w zakresie wydawania i za-
bezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

3.42) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wydawania do-
kumentów, o których mowa w ust. 2, sposób pos∏ugi-
wania si´ nimi, a tak˝e ich przechowywania, uwzgl´d-
niajàc rodzaje dokumentów i cel, w jakim sà wydawa-
ne, organy i osoby uprawnione do ich wydawania, po-
s∏ugiwania si´ nimi i ich przechowywania, czas, na ja-
ki sà wydawane dokumenty, czynnoÊci zapewniajàce
ich ochron´ oraz sposób ich przechowywania i ewi-
dencji. 

Art. 9d.43) Udzielenie informacji o szczegó∏owych
formach, zasadach i organizacji, a tak˝e o prowadzo-
nych czynnoÊciach operacyjno-rozpoznawczych oraz
o stosowanych Êrodkach i metodach ich realizacji mo-
˝e nastàpiç wy∏àcznie w przypadku, gdy istnieje uza-
sadnione podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa Êciga-
nego z oskar˝enia publicznego w zwiàzku z wykonywa-
niem tych czynnoÊci. W takim przypadku udzielenie in-
formacji nast´puje w trybie okreÊlonym w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych upraw-
nieniach pracowników urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz funkcjona-
riuszy i pracowników urz´dów nadzorowanych przez
tego ministra (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 491,
z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r.
Nr 131, poz. 860). 

Art. 9e.44) 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Stra˝
Granicznà w celu zapobie˝enia, wykrycia, ustalenia
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———————
36) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
37) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
38) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 

———————
40) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 20.
41) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
43) Dodany przez art. 4 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 5, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 16 ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

44) Dodany przez art. 4 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 5, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy,
o której mowa w przypisie 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
16 listopada 2001 r. 



sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, Êci-
ganych z oskar˝enia publicznego, umyÊlnych prze-
st´pstw: 

1) okreÊlonych w art. 264 Kodeksu karnego;

2) okreÊlonych w art. 270—275 Kodeksu karnego w za-
kresie dokumentów uprawniajàcych do przekra-
czania granicy paƒstwowej;

3) skarbowych, o których mowa w art. 133 § 1 pkt 1
Kodeksu karnego skarbowego, je˝eli wartoÊç
przedmiotu czynu lub uszczuplenie nale˝noÊci pu-
blicznej przekraczajà pi´çdziesi´ciokrotnà wyso-
koÊç najni˝szego wynagrodzenia za prac´ okreÊlo-
nego na podstawie odr´bnych przepisów;

4) pozostajàcych w zwiàzku z przekraczaniem granicy
paƒstwowej lub przemieszczaniem przez granic´
paƒstwowà towarów oraz przedmiotów okreÊlo-
nych w przepisach o oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, o broni, amunicji oraz o mate-
ria∏ach wybuchowych, a tak˝e o przeciwdzia∏aniu
narkomanii;

5) okreÊlonego w art. 103 ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach;

6) okreÊlonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego,
pope∏nionych przez funkcjonariuszy lub pracowni-
ków Stra˝y Granicznej w zwiàzku z wykonywaniem
obowiàzków s∏u˝bowych;

7) Êciganych na mocy umów mi´dzynarodowych;

gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezskuteczne albo zacho-
dzi wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà niesku-
teczne lub nieprzydatne, sàd okr´gowy, na pisemny
wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej, z∏o˝ony po uzyskaniu zgo-
dy Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej i pisem-
nej zgody w∏aÊciwego miejscowo prokuratora okr´-
gowego, mo˝e, w drodze postanowienia, zarzàdziç
kontrol´ operacyjnà. 

2. Pisemnà zgod´ komendantowi oddzia∏u Stra˝y
Granicznej, o którym mowa w ust. 1, wydaje prokura-
tor okr´gowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ tego ko-
mendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje
sàd okr´gowy w∏aÊciwy miejscowo ze wzgl´du na sie-
dzib´ organu Stra˝y Granicznej sk∏adajàcego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, gdy mo-
g∏oby to spowodowaç utrat´ informacji lub zatarcie al-
bo zniszczenie dowodów przest´pstwa: 

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, po uzyska-
niu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej, po poinfor-
mowaniu Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora,
o którym mowa w ust. 2, 

mo˝e zarzàdziç kontrol´ operacyjnà, zwracajàc si´ jed-
noczeÊnie do w∏aÊciwego miejscowo sàdu okr´gowe-
go z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej spra-
wie. W razie nieudzielenia przez sàd zgody w terminie
5 dni od dnia zarzàdzenia kontroli operacyjnej, organ
zarzàdzajàcy wstrzymuje kontrol´ operacyjnà oraz do-
konuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia ma-
teria∏ów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

5. Sàd okr´gowy mo˝e zezwoliç, na pisemny wnio-
sek Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub ko-
mendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej, z∏o˝ony po uzy-
skaniu pisemnej zgody w∏aÊciwego prokuratora, na
odstàpienie od zniszczenia materia∏ów, o których mo-
wa w ust. 4, je˝eli stanowià one dowód lub wskazujà
na zamiar pope∏nienia przest´pstwa, dla wykrycia któ-
rego na podstawie przepisów ustawowych mo˝e byç
prowadzona kontrola operacyjna lub inne czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawcze. 

6. W przypadku zarzàdzenia kontroli operacyjnej
wobec osoby podejrzanej lub oskar˝onego, we wnio-
sku organu Stra˝y Granicznej o zarzàdzenie kontroli
operacyjnej zamieszcza si´ informacj´ o toczàcym si´
wobec tej osoby post´powaniu. 

7. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie
i polega na: 

1) kontrolowaniu treÊci korespondencji; 

2) kontrolowaniu zawartoÊci przesy∏ek; 

3) stosowaniu Êrodków technicznych umo˝liwiajà-
cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji
i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególnoÊci
obrazu, treÊci rozmów telefonicznych i innych in-
formacji przekazywanych za pomocà sieci teleko-
munikacyjnych. 

8. Wniosek organu Stra˝y Granicznej, o którym mo-
wa w ust. 1, o zarzàdzenie przez sàd kontroli operacyj-
nej powinien zawieraç w szczególnoÊci: 

1) numer sprawy i jej kryptonim; 

2) opis przest´pstwa z podaniem jego kwalifikacji
prawnej; 

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´ zastosowania
kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo
prawdopodobnej bezskutecznoÊci lub nieprzydat-
noÊci innych Êrodków; 

4) dane osoby, wobec której stosowana b´dzie kon-
trola operacyjna, i wskazanie miejsca lub sposobu
jej stosowania; 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej,
o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Sàd okr´gowy mo˝e, na pi-
semny wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej,
z∏o˝ony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta
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G∏ównego Stra˝y Granicznej i w∏aÊciwego prokurato-
ra, na okres nie d∏u˝szy ni˝ kolejne 3 miesiàce, wydaç
postanowienie o jednorazowym przed∏u˝eniu kontro-
li operacyjnej, je˝eli nie usta∏y przyczyny zarzàdzenia
tej kontroli. 

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawià
si´ nowe okolicznoÊci istotne dla zapobie˝enia lub wy-
krycia przest´pstwa albo ustalenia sprawców i uzyska-
nia dowodów przest´pstwa, sàd okr´gowy w∏aÊciwy
miejscowo ze wzgl´du na siedzib´ wnioskujàcego or-
ganu Stra˝y Granicznej, na pisemny wniosek Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej, z∏o˝ony po uzyskaniu pi-
semnej zgody Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej oraz w∏aÊciwego prokuratora, mo˝e wydaç posta-
nowienie o kontroli operacyjnej prowadzonej przez
czas oznaczony równie˝ po up∏ywie okresów, o których
mowa w ust. 9. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 5, 9 i 10,
stosuje si´ odpowiednio ust. 8. Sàd przed wydaniem
postanowienia, o którym mowa w ust. 9 lub 10, mo˝e
zapoznaç si´ z materia∏ami uzasadniajàcymi wniosek
zgromadzonymi podczas stosowania kontroli opera-
cyjnej zarzàdzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 5, 9 i 10,
sàd okr´gowy rozpoznaje na posiedzeniu, jednooso-
bowo, przy czym czynnoÊci sàdu zwiàzane z rozpozna-
niem tych wniosków sà wykonywane w warunkach
przewidzianych dla przekazywania, przechowywania
i udost´pniania informacji niejawnych oraz z odpo-
wiednim zastosowaniem przepisów wydanych na pod-
stawie art. 181 § 2 Kodeksu post´powania karnego.
W posiedzeniu sàdu mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcznie pro-
kurator i przedstawiciel organu Stra˝y Granicznej
wnioskujàcego o zarzàdzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç teleko-
munikacyjnà w sieciach publicznych oraz podmioty
Êwiadczàce us∏ugi pocztowe sà obowiàzani do zapew-
nienia na w∏asny koszt warunków technicznych i orga-
nizacyjnych umo˝liwiajàcych prowadzenie przez Stra˝
Granicznà kontroli operacyjnej. 

14. Kontrola operacyjna powinna byç zakoƒczona
niezw∏ocznie po ustaniu przyczyn jej zarzàdzenia, naj-
póêniej jednak z up∏ywem okresu, na który zosta∏a
wprowadzona. 

15. Organ Stra˝y Granicznej, o którym mowa
w ust. 1, informuje w∏aÊciwego prokuratora o wyni-
kach kontroli operacyjnej po jej zakoƒczeniu, a na jego
˝àdanie równie˝ o przebiegu tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalajà-
cych na wszcz´cie post´powania karnego lub majà-
cych znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karne-
go, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub komen-
dant oddzia∏u Stra˝y Granicznej przekazuje w∏aÊciwe-
mu prokuratorowi wszystkie materia∏y zgromadzone
podczas stosowania kontroli operacyjnej z wnioskiem
o wszcz´cie post´powania karnego. W post´powaniu

przed sàdem, w odniesieniu do tych materia∏ów, sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 393 § 1 zdanie pierw-
sze Kodeksu post´powania karnego. 

17. Osobie, w stosunku do której by∏a stosowana
kontrola operacyjna, nie udost´pnia si´ materia∏ów
zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie naru-
sza uprawnieƒ wynikajàcych z art. 321 Kodeksu post´-
powania karnego. 

18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej materia∏y niezawierajàce dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powania karnego lub
niemajàce znaczenia dla toczàcego si´ post´powania
karnego przechowuje si´ po zakoƒczeniu kontroli przez
okres 2 miesi´cy, a nast´pnie dokonuje si´ ich protoko-
larnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie mate-
ria∏ów zarzàdza organ Stra˝y Granicznej, który wnio-
skowa∏ o zarzàdzenie kontroli operacyjnej. 

19. Na postanowienia sàdu w przedmiocie kontroli
operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, a tak˝e
na postanowienie sàdu wydane na podstawie ust. 5,
przys∏uguje za˝alenie organowi Stra˝y Granicznej, któ-
ry z∏o˝y∏ wniosek o wydanie tego postanowienia. Do
za˝alenia stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania karnego. 

20. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci oraz mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób dokumentowania kontroli
operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania
wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, prze-
kazywania oraz przetwarzania i niszczenia materia∏ów
uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzgl´d-
niajàc potrzeb´ zapewnienia niejawnego charakteru
podejmowanych czynnoÊci i uzyskanych materia∏ów
oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

Art. 9f.45) 1. W sprawach o przest´pstwa okreÊlone w:

1) art. 228 i 229 Kodeksu karnego, pope∏nione przez
funkcjonariuszy i pracowników Stra˝y Granicznej
w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bo-
wych, 

2) art. 264 § 3 Kodeksu karnego, 

czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze, zmierzajàce do
sprawdzenia uzyskanych wczeÊniej wiarygodnych in-
formacji o przest´pstwie oraz ustalenia sprawców i uzy-
skania dowodów przest´pstwa, mogà polegaç na do-
konaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przej´-
cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulega-
jàcych przepadkowi, albo których wytwarzanie, posia-
danie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione,
a tak˝e przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej. 

2. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze, o których
mowa w ust. 1, mogà polegaç tak˝e na z∏o˝eniu propo-
zycji nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pocho-
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dzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi, al-
bo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub
którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przyj´cia lub wr´-
czenia korzyÊci majàtkowej. 

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej w spra-
wach o przest´pstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
a komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej w sprawach
o przest´pstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e
zarzàdziç, na czas okreÊlony, czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody w∏aÊciwe-
go miejscowo prokuratora okr´gowego, którego bie˝à-
co informuje o wynikach przeprowadzonych czynno-
Êci. Prokurator mo˝e zarzàdziç zaniechanie czynnoÊci
w ka˝dym czasie. 

4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2, zarzàdza
si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej lub komendant oddzia∏u
Stra˝y Granicznej mo˝e, po uzyskaniu pisemnej zgody
w∏aÊciwego prokuratora, jednorazowo przed∏u˝yç sto-
sowanie czynnoÊci, na okres nie d∏u˝szy ni˝ kolejne
3 miesiàce, je˝eli nie usta∏y przyczyny ich zarzàdzenia. 

5. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, mogà byç stosowane Êrodki techniczne
umo˝liwiajàce uzyskiwanie i utrwalanie treÊci informa-
cji, w tym obrazu lub dêwi´ku. 

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalajà-
cych na wszcz´cie post´powania karnego lub majà-
cych znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karne-
go, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub komen-
dant oddzia∏u Stra˝y Granicznej przekazuje prokurato-
rowi okr´gowemu wszystkie materia∏y zgromadzone
podczas stosowania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, z wnioskiem o wszcz´cie post´powania
karnego. W post´powaniu przed sàdem, w odniesieniu
do tych materia∏ów, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu post´powania
karnego. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania
i dokumentowania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
i 2, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia niejawnego
charakteru podejmowanych czynnoÊci i uzyskanych
materia∏ów oraz wzory stosowanych druków i reje-
strów. 

Art. 9g.45) 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci opera-
cyjno-rozpoznawczych podejmowanych w celu udoku-
mentowania przest´pstw, o których mowa w art. 9e
ust. 1, albo ustalenia to˝samoÊci osób uczestniczàcych
w tych przest´pstwach lub przej´cia przedmiotów
przest´pstwa Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
lub komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej mo˝e zarzà-
dziç niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemiesz-
czania, przechowywania i obrotu przedmiotami prze-
st´pstwa, je˝eli nie stworzy to zagro˝enia dla ˝ycia lub
zdrowia ludzkiego. 

2. O zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiada-
mia si´ niezw∏ocznie w∏aÊciwego miejscowo, ze wzgl´-

du na siedzib´ organu zawiadamiajàcego, prokuratora
okr´gowego, który mo˝e nakazaç zaniechanie czynno-
Êci w ka˝dym czasie. 

3. Organ Stra˝y Granicznej, o którym mowa w ust. 1,
bie˝àco informuje prokuratora okr´gowego, o którym
mowa w ust. 2, o wynikach przeprowadzonych czynno-
Êci. 

4. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, mogà byç stosowane Êrodki techniczne umo˝-
liwiajàce uzyskiwanie i utrwalanie treÊci informacji,
w tym obrazu lub dêwi´ku. 

5. Stosownie do zarzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1, organy i instytucje publiczne oraz przedsi´-
biorcy sà obowiàzani dopuÊciç do dalszego przewozu
przesy∏ki zawierajàce przedmioty przest´pstwa w sta-
nie nienaruszonym lub po ich usuni´ciu albo zastàpie-
niu w ca∏oÊci lub w cz´Êci. 

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalajàcych
na wszcz´cie post´powania karnego lub majàcych zna-
czenie dla toczàcego si´ post´powania karnego, Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub komendant od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej, za zgodà Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej, przekazuje prokuratorowi okr´-
gowemu wszystkie materia∏y zgromadzone podczas
stosowania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, w ra-
zie potrzeby z wnioskiem o wszcz´cie post´powania
karnego. W post´powaniu przed sàdem, w odniesieniu
do tych materia∏ów, stosuje si´ przepis art. 393 § 1 zda-
nie pierwsze Kodeksu post´powania karnego. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w po-
rozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania
i dokumentowania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia niejawnego cha-
rakteru podejmowanych czynnoÊci i uzyskanych mate-
ria∏ów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

Art. 10. Komendanci granicznych placówek kon-
trolnych Stra˝y Granicznej koordynujà dzia∏ania orga-
nów i instytucji funkcjonujàcych w przejÊciach gra-
nicznych w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. 

Art. 10a.46) 1. Stra˝ Graniczna, w zakresie swojej
w∏aÊciwoÊci, z zachowaniem ograniczeƒ wynikajàcych
z art. 9e, mo˝e uzyskiwaç informacje, w tym tak˝e nie-
jawnie, gromadziç je, sprawdzaç oraz przetwarzaç. 

2. Stra˝ Graniczna mo˝e pobieraç, gromadziç i wy-
korzystywaç w celach wykrywczych i identyfikacyjnych
odciski linii papilarnych, zdj´cia oraz dane osobowe,
w tym ujawniajàce pochodzenie etniczne, przynale˝-
noÊç wyznaniowà oraz dane o stanie zdrowia, osób po-
dejrzanych o pope∏nienie przest´pstw Êciganych
z oskar˝enia publicznego, a tak˝e osób o nieustalonej
to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swà to˝samoÊç, bez
zgody i wiedzy osoby, której dane dotyczà.
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3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, z wy∏à-
czeniem danych ujawniajàcych pochodzenie etniczne
lub przynale˝noÊç wyznaniowà, przechowuje si´, z za-
strze˝eniem ust. 4 i 5, przez okres niezb´dny do wyko-
nania ustawowych zadaƒ przez Stra˝ Granicznà. Orga-
ny Stra˝y Granicznej dokonujà weryfikacji tych danych
nie rzadziej ni˝ co 10 lat od dnia uzyskania informacji. 

4. Do przechowywania danych osobowych ujaw-
niajàcych pochodzenie etniczne lub przynale˝noÊç wy-
znaniowà osób skazanych za pope∏nienie przest´pstw
Êciganych z oskar˝enia publicznego nie stosuje si´
ograniczeƒ, o których mowa w ust. 3. 

5. Dane osobowe ujawniajàce pochodzenie etnicz-
ne lub przynale˝noÊç wyznaniowà osób podejrzanych
o pope∏nienie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia pu-
blicznego, które nie zosta∏y skazane za te przest´pstwa,
podlegajà komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu
niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ stosownego
orzeczenia. 

6. Stra˝ Graniczna, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci,
mo˝e uzyskiwaç i przetwarzaç informacje ze zbiorów
danych prowadzonych przez organy w∏adzy publicz-
nej, w tym dane osobowe. Administratorzy danych
gromadzonych w tych rejestrach sà obowiàzani do ich
nieodp∏atnego udost´pniania funkcjonariuszom posia-
dajàcym upowa˝nienia, o których mowa w art. 9
ust. 1b. 

7. Organy, o których mowa w ust. 6, mogà wyraziç
pisemnà zgod´ na udost´pnianie danych zgromadzo-
nych w zbiorach jednostkom organizacyjnym Stra˝y
Granicznej, za pomocà urzàdzeƒ telekomunikacyjnych,
bez koniecznoÊci sk∏adania pisemnego wniosku, je˝eli
jednostki te spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki: 

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie
w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie da-
ne uzyska∏; 

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych nie-
zgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych zadaƒ albo prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Art. 10b.46) 1. Dane identyfikujàce u˝ytkownika sie-
ci telekomunikacyjnej lub zakoƒczenia sieci, mi´dzy
którymi wykonano po∏àczenie, oraz dane dotyczàce
uzyskania lub próby uzyskania po∏àczenia mi´dzy
okreÊlonymi zakoƒczeniami sieci, a tak˝e okolicznoÊci
i rodzaje wykonanego po∏àczenia, mogà byç ujawnio-
ne Stra˝y Granicznej oraz przetwarzane przez Stra˝
Granicznà wy∏àcznie w celu zapobiegania lub wykry-
wania przest´pstw. 

2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, na-
st´puje: 

1) na pisemny wniosek Komendanta G∏ównego Stra-
˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej; 

2) na ustne ̋ àdanie funkcjonariusza Stra˝y Granicznej
posiadajàcego upowa˝nienie organów, o których
mowa w pkt 1; 

3) automatycznie drogà elektronicznà funkcjonariu-
szom wykorzystujàcym systemy teleinformatyczne
wspomagajàce przyjmowanie zg∏oszeƒ alarmo-
wych od obywateli. 

3. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç w dzie-
dzinie telekomunikacji w sieciach publicznych sà obo-
wiàzani udost´pniç na koszt w∏asny dane, o których
mowa w ust. 1, funkcjonariuszom wskazanym we
wniosku w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicznej lub
funkcjonariuszom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 

4. Ujawnienie Stra˝y Granicznej danych, o których
mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç za pomocà sieci teleko-
munikacyjnych, bez koniecznoÊci sk∏adania pisemnych
wniosków, je˝eli: 

1) sieci te sà wyposa˝one w: 

a) urzàdzenia umo˝liwiajàce zachowanie informa-
cji, kto, kiedy oraz jakie dane uzyska∏, 

b) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne unie-
mo˝liwiajàce wykorzystanie danych przez osoby
nieuprawnione, przy ich udost´pnianiu za po-
mocà urzàdzeƒ teletransmisyjnych; 

2) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych przez jednostki organizacyjne Stra˝y
Granicznej zadaƒ albo prowadzonych przez nie
czynnoÊci. 

5. Materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci podj´-
tych na podstawie ust. 1, które zawierajà informacje
majàce znaczenie dla post´powania karnego, Stra˝
Graniczna przekazuje w∏aÊciwemu prokuratorowi. 

6. Materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci podj´-
tych na podstawie ust. 1, które nie zawierajà informa-
cji majàcych znaczenie dla post´powania karnego,
podlegajà niezw∏ocznemu komisyjnemu i protokolar-
nemu zniszczeniu.

Art. 11.47) 1. Funkcjonariusze, wykonujàc zadania,
o których mowa w art. 1 ust. 2, majà prawo:

1) dokonywania kontroli granicznej;

2) dokonywania kontroli osobistej, a tak˝e przeglàda-
nia zawartoÊci baga˝y, sprawdzania ∏adunków
w portach i na dworcach oraz w Êrodkach komuni-
kacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej — w ce-
lu wykluczenia mo˝liwoÊci pope∏nienia przest´pstw
lub wykroczeƒ, zw∏aszcza skierowanych przeciwko
nienaruszalnoÊci granicy paƒstwowej lub bezpie-
czeƒstwu w mi´dzynarodowej komunikacji;

3) wydawania wiz i innych zezwoleƒ na przekroczenie
granicy paƒstwowej na podstawie odr´bnych prze-
pisów;
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4) legitymowania lub ustalania w inny sposób to˝sa-
moÊci osoby; 

5) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach okre-
Êlonych w przepisach Kodeksu post´powania kar-
nego i innych ustaw oraz doprowadzania ich do
w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicznej; 

6) przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeƒ i Êrod-
ków transportu w trybie i przypadkach okreÊlonych
w przepisach Kodeksu post´powania karnego i in-
nych ustaw;

7) obserwowania i rejestrowania, przy u˝yciu Êrod-
ków technicznych s∏u˝àcych do rejestracji obrazu
i dêwi´ku, zdarzeƒ na drogach oraz w innych miej-
scach publicznych; 

8) zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych
czynnoÊci z zakresu kontroli ruchu drogowego
w trybie i przypadkach okreÊlonych w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779
i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149,
Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444
i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984);

9) zatrzymywania i cofania z granicy paƒstwowej do
nadawcy szkodliwych materia∏ów jàdrowych i pro-
mieniotwórczych, Êrodków chemicznych i biolo-
gicznych, jak równie˝ odpadów; 

10) przebywania i poruszania si´ na gruntach bez uzyski-
wania zgody ich w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników oraz
przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpo-
Êredniego poÊcigu, równie˝ z u˝yciem psa s∏u˝bo-
wego, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci korzystania z dróg;

11) ˝àdania niezb´dnej pomocy od instytucji paƒstwo-
wych, organów administracji rzàdowej i samorzà-
du terytorialnego oraz jednostek gospodarczych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie u˝ytecznoÊci
publicznej; wymienione instytucje, organy i jed-
nostki obowiàzane sà, w zakresie swojego dzia∏a-
nia, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowià-
zujàcych przepisów prawa;

12) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do innych jedno-
stek gospodarczych i organizacji spo∏ecznych, jak
równie˝ zwracania si´ w nag∏ych wypadkach do
ka˝dej osoby o udzielenie doraênej pomocy, w ra-
mach obowiàzujàcych przepisów prawa.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 4—7, uprawnienia i obowiàzki funkcjona-
riuszy Policji przys∏ugujà odpowiednio funkcjonariu-
szom Stra˝y Granicznej.

3. Osob´ zatrzymanà nale˝y niezw∏ocznie poddaç
— w razie uzasadnionej potrzeby — badaniu lekarskie-
mu lub udzieliç jej pierwszej pomocy medycznej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb prze-
prowadzania badaƒ lekarskich, o których mowa
w ust. 3. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç osoby prze-
prowadzajàce badania, organizacj´ i miejsce przepro-
wadzenia badaƒ oraz zakres prowadzonej w tych spra-
wach dokumentacji, a tak˝e przypadki uzasadniajàce
potrzeb´ udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej po-
mocy medycznej. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakim powinny
odpowiadaç pomieszczenia w jednostkach organiza-
cyjnych Stra˝y Granicznej przeznaczone dla osób za-
trzymanych oraz regulamin pobytu w tych pomieszcze-
niach. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç wyposa˝enie
pomieszczeƒ dla osób zatrzymanych, podmioty kon-
trolujàce te pomieszczenia, zakres prowadzonej doku-
mentacji, a tak˝e szczegó∏owe uprawnienia i obowiàz-
ki osób zatrzymanych. 

6. W zwiàzku ze Êciganiem sprawców przest´pstw
i wykroczeƒ, których zwalczanie nale˝y do ustawowych
zadaƒ Stra˝y Granicznej, funkcjonariusze Stra˝y Gra-
nicznej mogà wykonywaç uprawnienia okreÊlone
w ust. 1 pkt 4—8 oraz pkt 10—12 tak˝e poza obszarem
strefy nadgranicznej. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb dokonywania kon-
troli oraz wykonywania innych czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzgl´dniajàc formy kontroli
granicznej, sposoby jej przeprowadzania i poÊwiadcza-
nia w dokumentach uprawniajàcych do przekraczania
granicy paƒstwowej, a tak˝e symbole i dane wyst´pu-
jàce w stemplach kontrolerskich oraz warunki u˝ycia
Êrodków technicznych i psów s∏u˝bowych podczas tej
kontroli, przypadki, w których mo˝e byç dokonana kon-
trola osobista, i sposób jej przeprowadzania, a tak˝e
sposób i warunki przeglàdania zawartoÊci baga˝y oraz
sprawdzania ∏adunków, w tym przy u˝yciu Êrodków
technicznych i psów s∏u˝bowych. 

8. Za szkody wyrzàdzone czynnoÊciami, o których
mowa w ust. 1 pkt 10, przys∏uguje odszkodowanie we-
d∏ug zasad prawa cywilnego.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, sposób doprowadzania
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, uwzgl´dniajàc
podmioty uprawnione do zarzàdzenia doprowadzenia,
wzory wymaganych dokumentów, sposób dokonania
doprowadzenia oraz niezb´dne Êrodki ostro˝noÊci,
a tak˝e szczegó∏owe warunki dokonywania doprowa-
dzeƒ przy u˝yciu Êrodków transportu.

Art. 11a.48) 1.49) Ârodki finansowe w wysokoÊci
20% wp∏ywów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu-
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∏em przepadku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych
przez Stra˝ Granicznà przest´pstw przeznacza si´ na
usprawnienie funkcjonowania Stra˝y Granicznej i na-
grody dla funkcjonariuszy, którzy przyczynili si´ bezpo-
Êrednio do ujawnienia tych przest´pstw.

2.50) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób gospodarowania Êrodkami, o których mowa
w ust. 1, oraz kryteria przyznawania nagród wymienio-
nych w ust. 1, uwzgl´dniajàc tryb przekazania Êrodków
finansowych, ich ewidencjonowania w Komendzie
G∏ównej oraz sposób podzia∏u i przeznaczania tych
Êrodków. 

3.51) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób podzia∏u Êrodków wymienionych w ust. 1,
w przypadku wspólnego ujawnienia przest´pstw przez
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, funkcjonariuszy cel-
nych lub pracowników kontroli skarbowej, uwzgl´d-
niajàc tryb podzia∏u i przekazywania tych Êrodków,
a tak˝e sposób ich ewidencjonowania.

Art. 12. 1.52) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
mo˝e, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych19), powo∏ywaç samodzielnych przedsi´-
biorców dla realizacji zadaƒ specjalistycznych uzupe∏-
niajàcych ustawowe zadania Stra˝y Granicznej.

2. Na wniosek osób fizycznych lub prawnych orga-
ny Stra˝y Granicznej mogà wyraziç zgod´ na odp∏atne
wykonywanie przez podleg∏ych im funkcjonariuszy zle-
conych czynnoÊci z zakresu posiadanych umiej´tnoÊci
specjalistycznych.

Art. 13.53) W czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝-
bowych zwiàzanych z ochronà granicy paƒstwowej
funkcjonariusze mogà, na obszarze strefy nadgranicz-
nej, korzystaç nieodp∏atnie ze Êrodków komunikacji
publicznej.

Art. 14. 1. W przypadku gdy wymagajà tego wzgl´-
dy obronnoÊci paƒstwa lub nienaruszalnoÊci granicy
paƒstwowej, dowódcy jednostek p∏ywajàcych Stra˝y
Granicznej na morskich wodach wewn´trznych i mo-
rzu terytorialnym majà prawo:

1) wezwaç statek do zmniejszenia pr´dkoÊci przep∏y-
wu, zatrzymania si´ do kontroli oraz zastosowania
si´ do wskazanego kursu przep∏ywu;

2) zatrzymaç statek, sprawdziç dokumenty dotyczàce
statku i ∏adunku, wylegitymowaç za∏og´ statku
oraz znajdujàcych si´ na nim pasa˝erów, zbadaç ∏a-
dunek i przeszukaç pomieszczenia statku, a tak˝e
zatrzymaç osob´ podejrzanà o pope∏nienie prze-
st´pstwa;

3) zmusiç statek do zawini´cia do wskazanego portu,
je˝eli kapitan nie stosuje si´ do wydanych poleceƒ.

2. Dowódcy jednostek p∏ywajàcych Stra˝y Granicz-
nej majà prawo do podejmowania dzia∏aƒ, o których
mowa w ust. 1, równie˝ gdy statek na morskich wo-
dach wewn´trznych lub morzu terytorialnym:

1) przyjmuje na pok∏ad lub wysadza ludzi wbrew obo-
wiàzujàcym przepisom;

2) dokonuje za∏adunku lub wy∏adunku towarów poza
miejscami do tego wyznaczonymi;

3) opuszcza port bez kontroli granicznej;

4) nawiàzuje ∏àcznoÊç z wybrze˝em w celach przest´p-
czych;

5) ∏owi ryby lub eksploatuje w inny sposób wody i dno
morskie wbrew obowiàzujàcym przepisom;

6)54) wp∏ywa na obszar strefy zamkni´tej lub niebez-
piecznej dla ˝eglugi lub rybo∏ówstwa;

7) zakotwicza poza miejscem do tego przeznaczonym;

8) narusza przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa ˝eglu-
gi i transportu;

9) narusza przepisy sanitarne lub ochrony Êrodowiska.

3.55) Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przy-
s∏ugujà równie˝ przy wykonywaniu zadaƒ w zakresie
ochrony praw Rzeczypospolitej Polskiej w jej wy∏àcz-
nej strefie ekonomicznej, której status i zakres okreÊla-
jà odr´bne przepisy i umowy mi´dzynarodowe.

Art. 15.56) Uprawnienia okreÊlone w art. 14 ust. 1
przys∏ugujà dowódcom jednostek p∏ywajàcych Stra˝y
Granicznej równie˝ w stosunku do statków przep∏ywa-
jàcych przez morze terytorialne, gdy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa na ich po-
k∏adzie lub na skutek zawiadomienia o pope∏nieniu na
nim przest´pstwa, podczas ich przep∏ywu przez to mo-
rze, je˝eli:

1) skutki przest´pstwa rozciàgajà si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
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2)57) przest´pstwo narusza spokój lub porzàdek pu-
bliczny na morzu terytorialnym;

3)58) jest to konieczne do zwalczania nielegalnego
handlu Êrodkami odurzajàcymi lub substancjami
psychotropowymi;

4)59) kapitan statku, przedstawiciel dyplomatyczny lub
urz´dnik konsularny paƒstwa bandery statku zwró-
ci si´ do w∏aÊciwych organów polskich o pomoc.

Art. 16. 1. Je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie,
˝e statek w czasie pobytu na morskich wodach we-
wn´trznych lub na morzu terytorialnym naruszy∏ prze-
pisy obowiàzujàce na terytorium Rzeczpospolitej Pol-
skiej i mimo wezwania do zatrzymania si´ lub po za-
trzymaniu go usi∏uje zbiec, dowódca jednostki p∏ywa-
jàcej Stra˝y Granicznej mo˝e, w celu zatrzymania stat-
ku, zarzàdziç wszcz´cie za nim poÊcigu.

2. Je˝eli obcy statek znajduje si´ poza granicà paƒ-
stwowà na morzu, lecz w polskiej wy∏àcznej strefie
ekonomicznej, to poÊcig za nim mo˝na wszczàç jedynie
wówczas, gdy nastàpi∏o naruszenie polskich przepi-
sów prawnych obowiàzujàcych w tej strefie.

3. PoÊcig na morzu prowadzà jednostki p∏ywajàce
Stra˝y Granicznej oraz statki powietrzne wykonujàce
zadania w ochronie granicy paƒstwowej.

Art. 17. 1. Przed rozpocz´ciem poÊcigu nale˝y, z od-
leg∏oÊci umo˝liwiajàcej odebranie sygna∏u, przekazaç
wizualny i dêwi´kowy sygna∏ polecajàcy zatrzymanie
si´ statku.

2. Jednostki p∏ywajàce Stra˝y Granicznej w celu za-
trzymywania statków stosujà sygna∏y mi´dzynarodowe-
go kodu sygna∏owego z jednoczesnym wystrzeleniem,
dla zwrócenia uwagi statku, dwóch nabojów sygna∏o-
wych koloru zielonego i zapaleniem w nocy dwóch zie-
lonych Êwiate∏ rozpoznawczych na maszcie, przys∏ugu-
jàcych jednostkom p∏ywajàcym ochraniajàcym granic´
paƒstwowà. Sygna∏em do zatrzymania statków, stoso-
wanym przez statki powietrzne, sà dwa naboje sygna∏o-
we koloru zielonego wystrzelone przed dziób statku.

3. PoÊcig rozpocz´ty na polskich morskich wodach
wewn´trznych, na polskim morzu terytorialnym lub
w polskiej wy∏àcznej strefie ekonomicznej mo˝e byç
kontynuowany poza granicà morza terytorialnego lub
tej strefy, pod warunkiem ˝e nie zosta∏ przerwany. Cià-
g∏oÊç poÊcigu powinna byç zachowana niezale˝nie od
tego, czy jest on prowadzony przez jednostki p∏ywajà-
ce, czy te˝ we wspó∏dzia∏aniu tych jednostek ze statka-
mi powietrznymi.

4. Statek powietrzny wzywajàcy do zatrzymania si´
statku Êciga ten statek do czasu przybycia jednostki
p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej w celu przej´cia poÊcigu.

5. W stosunku do statków zatrzymanych w czasie
poÊcigu dowódca jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicz-
nej post´puje zgodnie z trybem okreÊlonym w art. 14.

6. W ka˝dym przypadku zatrzymania statku nale˝y
sporzàdziç podpisany przez obie strony protokó∏
w dwóch egzemplarzach w j´zykach polskim i angiel-
skim, z których jeden nale˝y dor´czyç kapitanowi stat-
ku. Kapitan statku mo˝e wnieÊç do protoko∏u lub w od-
dzielnym piÊmie swoje zastrze˝enia i uwagi w dowol-
nym j´zyku. 

7. Prawo poÊcigu ustaje, gdy Êcigany statek wej-
dzie na morze terytorialne obcego paƒstwa.

Art. 18. 1. Je˝eli statek mimo wezwania nie zatrzy-
ma si´ i usi∏uje zbiec, dowódca jednostki p∏ywajàcej
Stra˝y Granicznej ma prawo podjàç skuteczne Êrodki
do jego zatrzymania, o których mowa w art. 25.

2. U˝ycie broni pok∏adowej przez jednostki p∏ywa-
jàce Stra˝y Granicznej do Êciganego statku mo˝e mieç
miejsce jedynie w sytuacjach wyjàtkowych i jako Êro-
dek ostateczny, gdy inne Êrodki nie sà wystarczajàce do
zatrzymania statku lub wymuszenia pos∏uszeƒstwa,
lecz nie powinno zmierzaç do jego zatopienia.

Art. 19. 1.60) Ilekroç w ustawie u˝ywa si´ okreÊlenia
„statek”, nale˝y przez to rozumieç urzàdzenie p∏ywajà-
ce, o którym mowa w ustawie — Kodeks morski.

2. Sposób post´powania w sytuacjach okreÊlonych
w art. 14—18 w stosunku do okr´tów wojennych okre-
Êlajà odr´bne przepisy.

3.61) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, zasady wspó∏dzia∏ania
Stra˝y Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Po-
wietrznej oraz Marynarkà Wojennà w zakresie ochrony
granicy paƒstwowej, uwzgl´dniajàc zakres wspó∏dzia-
∏ania oraz podmioty uprawnione do jego organizacji
i koordynacji. 

Art. 19a.62) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki morskiej, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wymagania dotyczàce technicznego i po-
zatechnicznego bezpieczeƒstwa ˝eglugi jednostek p∏y-
wajàcych Stra˝y Granicznej. Rozporzàdzenie powinno
w szczególnoÊci okreÊliç wymagania w zakresie budo-
wy sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝enia statków oraz wypo-
sa˝enia w Êrodki ratunkowe. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e, w drodze zarzàdzenia, uznaç za obowiàzujàce w sto-
sunku do jednostek p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej
przepisy techniczne z zakresu budowy i wyposa˝enia
statków wydane przez polskà instytucj´ klasyfikacyjnà.
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57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
58) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 20. 
59) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 

———————
60) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
62) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 



Art. 20. Przepisy ustawy nie naruszajà uprawnieƒ
okr´tów wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 21.63) Je˝eli w czasie korzystania lub w zwiàz-
ku z korzystaniem przez Stra˝ Granicznà z pomocy
osób, o których mowa w art. 9b ust. 1, osoby te utraci-
∏y ˝ycie albo ponios∏y uszczerbek na zdrowiu lub szko-
d´ w mieniu, odszkodowanie przys∏uguje na zasadach
i w trybie okreÊlonych w rozporzàdzeniu ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych19).

Rozdzia∏ 4

Zadania i uprawnienia Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej

Art. 22.64) Ochron´ granicy paƒstwowej w prze-
strzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wykonu-
jà Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej we wspó∏dzia-
∏aniu z innymi rodzajami Si∏ Zbrojnych podleg∏ymi Mi-
nistrowi Obrony Narodowej oraz Stra˝à Granicznà.

Rozdzia∏ 5

U˝ycie Êrodków przymusu bezpoÊredniego
i broni palnej

Art. 23. 1. W razie zagro˝enia nienaruszalnoÊci gra-
nicy paƒstwowej lub niepodporzàdkowania si´ wyda-
nym na podstawie prawa poleceniom oraz bezpoÊred-
niego zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia w∏asnego lub
innej osoby, funkcjonariusze mogà u˝ywaç nast´pujà-
cych Êrodków przymusu bezpoÊredniego:

1) fizycznych i technicznych Êrodków s∏u˝àcych do
obezw∏adniania bàdê do konwojowania osób oraz
do zatrzymywania pojazdów;

2) indywidualnych chemicznych Êrodków obezw∏ad-
niajàcych;

3) psów s∏u˝bowych;

4)65) pa∏ek s∏u˝bowych.

2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 mogà byç
stosowane jedynie Êrodki przymusu bezpoÊredniego,
odpowiadajàce potrzebie wynikajàcej z istniejàcej sy-
tuacji i niezb´dne do osiàgni´cia podporzàdkowania
si´ wydanym poleceniom.

Art. 24. 1.66) Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊrednie-
go wymienione w art. 23 ust. 1 okaza∏y si´ niewystar-
czajàce lub ich u˝ycie ze wzgl´du na okolicznoÊci dane-
go zdarzenia nie jest mo˝liwe, funkcjonariusz ma pra-
wo u˝ycia broni palnej wy∏àcznie:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego za-
machu na ̋ ycie, zdrowie lub wolnoÊç funkcjonariu-
sza lub innej osoby oraz w celu przeciwdzia∏ania
czynnoÊciom zmierzajàcym bezpoÊrednio do takie-
go zamachu; 

2) przeciwko osobie niepodporzàdkowujàcej si´ we-
zwaniu do natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narz´dzia, którego
u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu, zdrowiu lub wolnoÊci
funkcjonariusza albo innej osoby;

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie, prze-
mocà odebraç broƒ palnà funkcjonariuszowi lub
innej osobie uprawnionej do posiadania broni pal-
nej;

4) w celu odparcia bezpoÊredniego, bezprawnego za-
machu na obiekty s∏u˝àce obronnoÊci paƒstwa lub
wa˝ne dla gospodarki narodowej, a tak˝e na obiek-
ty Stra˝y Granicznej lub s∏u˝àce ochronie granicy
paƒstwowej;

5) w celu odparcia bezpoÊredniego zamachu na nie-
naruszalnoÊç granicy paƒstwowej ze strony osób
dzia∏ajàcych w sposób zorganizowany, które prze-
mocà wymuszajà przekroczenie granicy paƒstwo-
wej przy u˝yciu broni lub pojazdu;

6) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzajàcego
jednoczeÊnie bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia,
zdrowia lub wolnoÊci cz∏owieka; 

7) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà, wobec której
u˝ycie broni by∏o dopuszczalne w przypadkach
okreÊlonych w pkt 1—6, albo za osobà, wobec któ-
rej istnieje uzasadnione podejrzenie pope∏nienia
zabójstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadze-
nia osoby w celu wymuszenia okupu lub okreÊlo-
nego zachowania, rozboju, kradzie˝y rozbójniczej,
wymuszenia rozbójniczego, umyÊlnego ci´˝kiego
uszkodzenia cia∏a, zgwa∏cenia, podpalenia lub
umyÊlnego sprowadzenia w inny sposób niebez-
pieczeƒstwa powszechnego dla ̋ ycia albo zdrowia;

8) w celu uj´cia osoby, o której mowa w pkt 7, jeÊli
schroni∏a si´ ona w miejscu trudno dost´pnym,
a z okolicznoÊci towarzyszàcych wynika, ˝e mo˝e
u˝yç broni palnej lub innego niebezpiecznego na-
rz´dzia, którego u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu lub
zdrowiu;

9) w celu odparcia gwa∏townego, bezpoÊredniego
i bezprawnego zamachu na konwój ochraniajàcy
osoby, dokumenty zawierajàce wiadomoÊci stano-
wiàce tajemnic´ paƒstwowà, pieniàdze albo inne
przedmioty wartoÊciowe;

10) w celu uj´cia lub udaremnienia ucieczki osoby za-
trzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywa-
jàcej kar´ pozbawienia wolnoÊci, jeÊli:

a) ucieczka osoby pozbawionej wolnoÊci stwarza
zagro˝enie dla ˝ycia albo zdrowia ludzkiego,

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e osoba po-
zbawiona wolnoÊci mo˝e u˝yç broni palnej, ma-
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63) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w przypisie 20. 
64) Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 skreÊlone przez art. 1 pkt 26 usta-

wy, o której mowa w przypisie 1. 
65) Dodany przez art. 4 pkt 12 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 5. 
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 13 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 5. 



teria∏ów wybuchowych lub niebezpiecznego na-
rz´dzia,

c) pozbawienie wolnoÊci nastàpi∏o w zwiàzku z uza-
sadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem po-
pe∏nienia przest´pstw, o których mowa w pkt 7.

1a.67) W dzia∏aniach pododdzia∏ów odwodowych
w zasi´gu terytorialnym przejÊcia granicznego oraz
w strefie nadgranicznej u˝ycie broni palnej mo˝e na-
stàpiç tylko na rozkaz ich dowódcy.

2. U˝ycie broni palnej nie mo˝e mieç na celu pozba-
wienia ˝ycia, powinno nast´powaç w sposób wyrzà-
dzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ osobie, przeciw-
ko której u˝yto broni palnej, a tak˝e nie mo˝e nara˝aç
na niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia innych
osób.

3.68) Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊla warunki i sposób u˝ycia Êrodków przymusu
bezpoÊredniego, a tak˝e post´powanie przy u˝yciu
broni palnej przez funkcjonariuszy oraz warunki i spo-
sób u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego, a tak-
˝e zasady u˝ycia broni przez pododdzia∏y odwodowe
Stra˝y Granicznej.

Rozdzia∏ 6

U˝ycie Êrodków przymusu w stosunku do statków
morskich i powietrznych

Art. 25. 1. Je˝eli statek na morskich wodach we-
wn´trznych lub na morzu terytorialnym, mimo wezwa-
nia, nie zatrzyma si´ i nie zaniecha dzia∏aƒ naruszajà-
cych przepisy obowiàzujàce na tych wodach, dowódca
jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej mo˝e wydaç
rozkaz oddania strza∏u ostrzegawczego w powietrze,
nast´pnie zaÊ strza∏u przed dziób i za ruf´ statku. Je˝e-
li statek mimo to nie zastosuje si´ do wezwania, do-
wódca jednostki p∏ywajàcej mo˝e rozkazaç otworzyç
ogieƒ do tego statku. Te same zasady stosuje si´ przy
poÊcigu na morzu pe∏nym.

2. W przypadku ostrzelania jednostki p∏ywajàcej
Stra˝y Granicznej mo˝na u˝yç broni bez ostrze˝enia.

Art. 26. 1. Ka˝dy statek powietrzny znajdujàcy si´
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
jest obowiàzany, w trakcie interwencji, wykonywaç po-
lecenia przekazywane przez dowódc´ wojskowego
statku powietrznego, dzia∏ajàcego w systemie obrony
powietrznej paƒstwa.

2. Dowódca wojskowego statku powietrznego,
dzia∏ajàcy w systemie obrony powietrznej paƒstwa,
przekazuje obcemu statkowi powietrznemu polecenia
za poÊrednictwem pok∏adowych Êrodków ∏àcznoÊci ra-
diowej na mi´dzynarodowej cz´stotliwoÊci niebezpie-

czeƒstwa lub za pomocà sygna∏ów wzrokowych usta-
lonych w porozumieniach mi´dzynarodowych.

Art. 27. (uchylony).69)

Art. 28. (uchylony).69)

Rozdzia∏ 7

Bandera i znaki rozpoznawcze

Art. 29. Jednostki p∏ywajàce Stra˝y Granicznej pod-
noszà jako bander´ flag´ paƒstwowà z god∏em Rzeczy-
pospolitej Polskiej, okreÊlonà w odr´bnych przepisach.

Art. 30. 1. W czasie wykonywania zadaƒ okreÊlo-
nych w ustawie jednostki p∏ywajàce Stra˝y Granicznej
podnoszà, niezale˝nie od bandery, flag´ Stra˝y Gra-
nicznej.

2.70) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór flagi Stra˝y
Granicznej, okolicznoÊci i warunki jej podnoszenia oraz
sposób oznakowania jednostek p∏ywajàcych i statków
powietrznych, a tak˝e znaki rozpoznawcze u˝ywane
przez statki powietrzne w nocy, uwzgl´dniajàc sposób
umieszczania bandery i flagi na jednostkach p∏ywajà-
cych oraz znaków, umo˝liwiajàcy szybkà identyfikacj´
jednostek p∏ywajàcych i statków powietrznych.

Rozdzia∏ 8

S∏u˝ba w Stra˝y Granicznej 

Art. 31. 1.71) S∏u˝b´ w Stra˝y Granicznej mo˝e pe∏-
niç obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekara-
ny, korzystajàcy z pe∏ni praw publicznych, posiadajàcy
co najmniej Êrednie wykszta∏cenie oraz zdolnoÊç fi-
zycznà i psychicznà do s∏u˝by w formacjach uzbrojo-
nych, podleg∏ych szczególnej dyscyplinie s∏u˝bowej,
której gotów jest si´ podporzàdkowaç.

2.72) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
wyraziç zgod´ na przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicz-
nej kandydata, który nie ma wykszta∏cenia Êredniego,
je˝eli w toku post´powania kwalifikacyjnego stwier-
dzono, ˝e kandydat wykazuje szczególne predyspozy-
cje do tej s∏u˝by.

3.73) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb
prowadzenia post´powania kwalifikacyjnego w sto-
sunku do osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej, w tym w stosunku do osób, o któ-
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67) Dodany przez art. 4 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 5.
68) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 13 lit. c usta-

wy, o której mowa w przypisie 5, i przez art. 1 pkt 5 usta-
wy, o której mowa w przypisie 20. 

———————
69) Przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
71) Oznaczenie ust. 1 i brzmienie ustalone przez art. 4 pkt 15

lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 5.
72) Dodany przez art. 4 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 5.
73) Dodany przez art. 4 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 5, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29
ustawy, o której mowa w przypisie 1. 



rych mowa w ust. 2. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç
etapy post´powania kwalifikacyjnego, rodzaje sk∏ada-
nych przez kandydatów dokumentów, w tym wzór
kwestionariusza osobowego, a tak˝e cechy preferen-
cyjne kandydatów niemajàcych wykszta∏cenia Êrednie-
go, których posiadanie jest szczególnie przydatne do
pe∏nienia s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.

Art. 32. 1.74) ZdolnoÊç fizycznà i psychicznà do s∏u˝-
by ustalajà komisje lekarskie podleg∏e ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych.

1a.75) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi komisje lekar-
skie, o których mowa w ust. 1, oraz okreÊla ich organi-
zacj´. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç nazwy komisji,
ich siedziby oraz struktur´ organizacyjnà. 

2.76) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊla zasady oceny zdol-
noÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by, a tak˝e tryb
orzekania o tej zdolnoÊci oraz w∏aÊciwoÊç i tryb post´-
powania komisji lekarskich w tych sprawach.

Art. 33. 1.77) Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
Stra˝y Granicznej sk∏ada Êlubowanie wed∏ug nast´pu-
jàcej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Êwiadom
podejmowanych obowiàzków funkcjonariusza Stra˝y
Granicznej — Êlubuj´ s∏u˝yç wiernie Narodowi Polskie-
mu, majàc zawsze na wzgl´dzie interes Paƒstwa Pol-
skiego.

Âlubuj´ staç nieugi´cie na stra˝y niepodleg∏oÊci
i suwerennoÊci oraz strzec nienaruszalnoÊci granicy
paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z nara˝e-
niem ˝ycia.

Âlubuj´ ÊciÊle przestrzegaç zasad Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej i obowiàzujàcego porzàdku
prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywaç powie-
rzone mi zadania, przestrzegaç dyscypliny s∏u˝bowej,
wykonywaç rozkazy i polecenia prze∏o˝onych, docho-
waç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, strzec dobrego
imienia s∏u˝by, honoru i godnoÊci, a tak˝e przestrzegaç
zasad etyki funkcjonariusza Stra˝y Granicznej”.

2.78) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ceremonia∏ sk∏ada-
nia Êlubowania, uwzgl´dniajàc przebieg ceremonia∏u
Êlubowania, terminy sk∏adania Êlubowania, osoby
uprawnione do przyjmowania Êlubowania oraz wzór
aktu Êlubowania. 

Rozdzia∏ 9

Przebieg s∏u˝by

Art. 34. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza po-
wstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowol-
nego zg∏oszenia si´ do s∏u˝by.

2.79) Poczàtek s∏u˝by liczy si´ od dnia okreÊlonego
w rozkazie personalnym o mianowaniu funkcjonariu-
sza.

3. Mianowanie mo˝e nastàpiç po odbyciu zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej albo po przeniesieniu do rezer-
wy.

4.80) Warunku okreÊlonego w ust. 3 nie stosuje si´
do funkcjonariuszy-kobiet oraz poborowych skierowa-
nych do s∏u˝by kandydackiej za zgodà organów woj-
skowych.

5. (uchylony).81)

Art. 35. 1. Osob´ zg∏aszajàcà si´ do podj´cia s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej mianuje si´ funkcjonariuszem
w s∏u˝bie przygotowawczej na okres 3 lat.

2. Po up∏ywie s∏u˝by przygotowawczej funkcjona-
riusz zostaje mianowany na sta∏e.

3.82) W przypadkach uzasadnionych szczególnymi
kwalifikacjami funkcjonariusza Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej z urz´du albo na wniosek komen-
danta oddzia∏u lub oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicz-
nej, mo˝e skróciç okres s∏u˝by przygotowawczej
funkcjonariusza albo zwolniç go od odbywania tej
s∏u˝by.

4.83) W razie przerwy w wykonywaniu przez funk-
cjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych, trwajàcej d∏u˝ej
ni˝ 3 miesiàce, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
mo˝e, z urz´du albo na wniosek komendanta oddzia∏u
lub komendanta oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej,
przed∏u˝yç okres jego s∏u˝by przygotowawczej.

Art. 36. 1.84) Do mianowania funkcjonariusza na
stanowisko s∏u˝bowe, przenoszenia oraz zwalniania
z tych stanowisk w∏aÊciwi sà prze∏o˝eni: Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej, komendanci oddzia∏ów
Stra˝y Granicznej oraz komendanci oÊrodków szkole-
nia Stra˝y Granicznej.
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———————
74) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
75) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
77) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 

———————
79) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 17 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 5.
80) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 17 lit. b usta-

wy, o której mowa w przypisie 5, i przez art. 1 pkt 32
lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

81) Przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
82) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 18 ustawy,

o której mowa w przypisie 5, i przez art. 1 pkt 33 lit. a usta-
wy, o której mowa w przypisie 1. 

83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

84) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 19 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 5. 



2.85) Od decyzji, o których mowa w ust. 1, funkcjo-
nariuszowi s∏u˝y odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝one-
go, oraz dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej.

3. Je˝eli decyzj´, o której mowa w ust. 1, ustawa za-
strzega dla Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
od decyzji takiej s∏u˝y odwo∏anie do ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych19).

Art. 37.86) 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlony wymiarem jego obowiàzków, z uwzgl´d-
nieniem prawa do wypoczynku.

2. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza wynosi
40 godzin tygodniowo w przyj´tym okresie rozlicze-
niowym, nieprzekraczajàcym 3 miesi´cy.

3. W zamian za czas s∏u˝by przekraczajàcy norm´
okreÊlonà w ust. 2 funkcjonariuszowi przys∏uguje czas
wolny od s∏u˝by w tym samym wymiarze.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, rozk∏ad czasu s∏u˝by, tryb
udzielania czasu wolnego w zamian za s∏u˝b´ w wy-
miarze przekraczajàcym 40 godzin tygodniowo,
uwzgl´dniajàc rodzaj i organizacj´ s∏u˝by, sposób pe∏-
nienia dy˝urów domowych, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
do okreÊlenia harmonogramu s∏u˝by, okolicznoÊci uza-
sadniajàce przed∏u˝enie czasu s∏u˝by ponad ustawowy
wymiar, jak równie˝ niezb´dny czas na wypoczynek
funkcjonariusza po s∏u˝bie oraz sposób prowadzenia
ewidencji czasu s∏u˝by.

Art. 38.86) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki w za-
kresie wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych oraz
sta˝u s∏u˝by, jakim powinien odpowiadaç funkcjona-
riusz na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym, uwzgl´d-
niajàc rodzaj s∏u˝by i stanowisk, warunki uzyskania wy-
kszta∏cenia zawodowego, jak równie˝ okresy zaliczane
do sta˝u s∏u˝by wskazujàce na posiadanie odpowied-
niego doÊwiadczenia zawodowego.

Art. 39. 1. Funkcjonariusz podlega okresowemu
opiniowaniu s∏u˝bowemu.

2. Funkcjonariusza zapoznaje si´ z opinià s∏u˝bowà
w ciàgu 14 dni od jej sporzàdzenia; mo˝e on w termi-
nie 14 dni od zapoznania si´ z opinià wnieÊç odwo∏a-
nie do wy˝szego prze∏o˝onego.

3.87) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb okresowego
opiniowania funkcjonariuszy oraz tryb wnoszenia i roz-
patrywania odwo∏aƒ od opinii s∏u˝bowych, uwzgl´d-
niajàc terminy i okolicznoÊci powodujàce sporzàdzanie

opinii, kryteria, na podstawie których sà sporzàdzane
opinie, skal´ ocen i przes∏anki, które uwzgl´dnia si´
w procesie opiniowania, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
w zakresie wydawania i rozpatrywania odwo∏aƒ od
opinii, a tak˝e wzór kwestionariusza opinii s∏u˝bowej.

Art. 39a.88) 1. Funkcjonariusza zwolnionego lub od-
wo∏anego z zajmowanego stanowiska mo˝na prze-
nieÊç do dyspozycji w∏aÊciwego prze∏o˝onego, je˝eli
przewiduje si´ wyznaczenie go na inne stanowisko
s∏u˝bowe albo zwolnienie ze s∏u˝by. Okres pozostawa-
nia funkcjonariusza w dyspozycji nie mo˝e byç d∏u˝szy
ni˝ 1 rok.

2. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjona-
riusz nie wykonuje obowiàzków s∏u˝bowych, zachowujàc
prawo do uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ przys∏ugujà-
cych na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym.

3. Funkcjonariusz przeniesiony do dyspozycji jest
obowiàzany do podj´cia obowiàzków s∏u˝bowych w ka˝-
dym czasie na polecenie w∏aÊciwego prze∏o˝onego.

4. Okres pozostawania funkcjonariusza w dyspozy-
cji wlicza si´ do okresu s∏u˝by, od którego zale˝à
uprawnienia funkcjonariuszy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, prze∏o˝onych w∏aÊci-
wych do przenoszenia funkcjonariuszy do dyspozycji,
rodzaje stanowisk, na których mo˝liwe jest przeniesie-
nie do dyspozycji, warunki i tryb przenoszenia oraz
sposób pe∏nienia s∏u˝by w tym okresie. Rozporzàdze-
nie powinno okreÊliç sposób pe∏nienia s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc posiadane przez funkcjonariusza kwali-
fikacje oraz predyspozycje do pe∏nienia s∏u˝by na okre-
Êlonym stanowisku s∏u˝bowym.

Art. 40. 1.89) Funkcjonariusz mo˝e byç przeniesiony
do pe∏nienia s∏u˝by albo delegowany na okres do
6 miesi´cy do czasowego pe∏nienia s∏u˝by w innej
miejscowoÊci z urz´du lub na w∏asnà proÊb´. Funkcjo-
nariusz mo˝e byç oddelegowany na niezb´dny okres,
za jego pisemnà zgodà, do pe∏nienia s∏u˝by poza gra-
nicami paƒstwa, w ramach wykonywania zadaƒ okre-
Êlonych w umowach mi´dzynarodowych wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà. 

2. Do przenoszenia lub delegowania funkcjonariu-
sza w∏aÊciwi sà:

1)90) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej w ramach
ca∏ego paƒstwa i poza jego granicami;

2)91) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej w ramach
terytorialnego zasi´gu dzia∏ania oddzia∏u.

Dziennik Ustaw Nr 171 — 11014 — Poz. 1399

———————
85) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

4 wrzeÊnia 1992 r. o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej
(Dz. U. z 1993 r. Nr 12, poz. 52), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 17 lutego 1993 r. 

86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

———————
88) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
89) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
90) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 37 lit. b tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
91) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 37 lit. b tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 



3.92) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, nale˝noÊci i Êwiad-
czenia przys∏ugujàce funkcjonariuszom oddelegowa-
nym do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa,
uwzgl´dniajàc rodzaje i warunki wykonywanych przez
funkcjonariusza zadaƒ. 

Art. 41. 1.93) Funkcjonariuszowi mo˝na powierzyç
pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowi-
sku na czas nieprzekraczajàcy 12 miesi´cy. W okresie
tym funkcjonariuszowi przys∏uguje uposa˝enie sto-
sownie do powierzonego stanowiska, lecz nie ni˝sze
od dotychczasowego.

2.94) Funkcjonariusza mo˝na oddelegowaç do wy-
konywania pracy poza Stra˝à Granicznà.

3.95) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb odde-
legowania, przyznawania uposa˝enia oraz innych
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi w cza-
sie oddelegowania, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ
s∏u˝bowych wykonywanych poza Stra˝à Granicznà, do
których funkcjonariusz mo˝e byç oddelegowany, pod-
mioty uprawnione do wyst´powania z wnioskiem
o oddelegowanie funkcjonariusza, sposób wyra˝ania
przez niego zgody na oddelegowanie, tryb post´powa-
nia w przypadku zmiany warunków oddelegowania,
uprawnienia i obowiàzki funkcjonariusza, w szczegól-
noÊci w zakresie ustalania i wyp∏aty uposa˝enia oraz
prawa do urlopu, a tak˝e tryb i sposób odwo∏ania funk-
cjonariusza z oddelegowania. 

Art. 42. 1. Funkcjonariusza przenosi si´ na ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe w razie wymierzenia kary dys-
cyplinarnej wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝-
bowe.

2. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe w przypadkach:

1) orzeczenia przez komisj´ lekarskà trwa∏ej niezdol-
noÊci do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stano-
wisku, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci mianowania go na
stanowisko równorz´dne; 

2) nieprzydatnoÊci na zajmowanym stanowisku,
stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by
przygotowawczej;

3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych na
zajmowanym stanowisku, stwierdzonego w okre-
sie s∏u˝by sta∏ej w dwóch kolejnych opiniach s∏u˝-
bowych, mi´dzy którymi up∏yn´∏o co najmniej
6 miesi´cy;

4)96) likwidacji zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego
lub z przyczyn uzasadnionych potrzebami organi-
zacyjnymi, gdy nie ma mo˝liwoÊci mianowania go
na inne równorz´dne stanowisko;

5)97) up∏ywu okresu jednego roku pozostawania
w dyspozycji, gdy nie ma mo˝liwoÊci mianowania
go na równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe.

3. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe równie˝ na jego proÊb´.

4. (uchylony).98)

Art. 43. 1.99) Funkcjonariusza zawiesza si´ w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 mie-
siàce w razie jego tymczasowego aresztowania lub
wszcz´cia przeciwko niemu post´powania karnego
w sprawie o przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝e-
nia publicznego. Je˝eli okres tymczasowego areszto-
wania jest d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, zawieszenie ulega
z mocy prawa przed∏u˝eniu do czasu zakoƒczenia tym-
czasowego aresztowania.

2.100) Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w czynno-
Êciach s∏u˝bowych w razie wszcz´cia przeciwko niemu
post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo nie-
umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego lub post´-
powania dyscyplinarnego, je˝eli jest to celowe z uwa-
gi na dobro post´powania lub dobro s∏u˝by — na czas
nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

3.101) W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych mo˝-
na przed∏u˝yç do czasu ukoƒczenia post´powania kar-
nego.

4.102) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zawieszania
funkcjonariuszy w czynnoÊciach s∏u˝bowych, uwzgl´d-
niajàc prze∏o˝onych w∏aÊciwych do zawieszania funk-
cjonariuszy w czynnoÊciach s∏u˝bowych, sposób wno-
szenia odwo∏aƒ oraz terminy ich rozpatrywania.

Art. 44. 1.103) Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany
z urz´du lub na jego proÊb´ do komisji lekarskiej, pod-
leg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-
nych19), w celu okreÊlenia stanu zdrowia oraz ustalenia
zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by, jak równie˝
zwiàzku poszczególnych schorzeƒ ze s∏u˝bà.
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———————
92) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. c ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
93) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 38 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
95) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. c ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 

———————
96) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5.
97) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
98) Przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
100) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
101) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 
102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. c ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
103) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 



2.104) Funkcjonariusz obowiàzany jest poddaç si´
badaniom zleconym przez komisj´, w tym równie˝ ba-
daniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatko-
wym, a gdy zachodzi potrzeba — obserwacji w zak∏a-
dzie opieki zdrowotnej. 

Art. 45. 1. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by
w przypadkach:

1) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by przez ko-
misj´ lekarskà;

2) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej;

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by;

4)105) skazania prawomocnym orzeczeniem sàdu za
przest´pstwo umyÊlne, Êcigane z oskar˝enia pu-
blicznego; 

5)106) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego lub naby-
cia obywatelstwa innego paƒstwa.

2.107) Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by
w przypadkach:

1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch kolejnych opiniach, mi´dzy którymi up∏y-
n´∏o co najmniej 6 miesi´cy;

2) skazania prawomocnym orzeczeniem sàdu za prze-
st´pstwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 4;

3) powo∏ania do innej s∏u˝by paƒstwowej, a tak˝e ob-
j´cia funkcji z wyboru w organach samorzàdu tery-
torialnego; 

4) nabycia prawa do emerytury z tytu∏u osiàgni´cia
30 lat wys∏ugi emerytalnej;

5) gdy wymaga tego wa˝ny interes s∏u˝by;

6) niewyra˝enia zgody na przeniesienie na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe z przyczyn okreÊlonych w art. 42
ust. 2;

7) rozformowania jednostki organizacyjnej, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, lub zmniejszenia jej
stanu etatowego, je˝eli przeniesienie funkcjonariu-
sza do innej jednostki lub na ni˝sze stanowisko nie
jest mo˝liwe;

8) up∏ywu 12 miesi´cy od dnia zaprzestania s∏u˝by
z powodu choroby;

9) dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawienia
si´ na badanie lub obserwacj´ w zak∏adzie opieki

zdrowotnej, wyznaczone zgodnie z art. 44 ust. 2,
chyba ̋ e skierowanie do komisji nastàpi∏o na proÊ-
b´ funkcjonariusza. 

3.108) Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by w ter-
minie do 3 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏oszenia
przez niego wystàpienia ze s∏u˝by.

4.109) W przypadkach okreÊlonych w ust. 2 pkt 7
zwolnienie nast´puje po up∏ywie 6 miesi´cy, a w przy-
padku s∏u˝by przygotowawczej — po up∏ywie 3 miesi´-
cy od dnia podj´cia decyzji o likwidacji jednostki orga-
nizacyjnej, jej rozformowania lub zmniejszenia stanu
etatowego.

5.110) Zwolnienie funkcjonariusza przeniesionego
do dyspozycji, w przypadku okreÊlonym w art. 42
ust. 2 pkt 5, w razie niewyra˝enia przez funkcjonariu-
sza zgody na przeniesienie na ni˝sze stanowisko s∏u˝-
bowe nast´puje po up∏ywie 6 miesi´cy. 

Art. 45a.111) 1. Stosunek s∏u˝bowy wygasa w przy-
padku:

1) Êmierci funkcjonariusza;

2) stwierdzenia zagini´cia funkcjonariusza.

2. Rozkaz personalny o wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝-
bowego wydaje si´ na podstawie skróconego aktu
zgonu albo ostatecznej decyzji ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych o stwierdzeniu zagini´cia funk-
cjonariusza.

Art. 46.112) 1. Uchylenie lub stwierdzenie niewa˝-
noÊci decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by w Stra˝y Granicz-
nej z powodu jej niezgodnoÊci z prawem stanowi pod-
staw´ przywrócenia do s∏u˝by na stanowisko równo-
rz´dne.

2. Je˝eli zwolniony funkcjonariusz w ciàgu 7 dni od
przywrócenia do s∏u˝by nie zg∏osi pisemnie gotowoÊci
niezw∏ocznego jej podj´cia, stosunek s∏u˝bowy ulega
rozwiàzaniu. Przepis art. 45 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem podj´cia
s∏u˝by, chyba ˝e po zg∏oszeniu si´ do s∏u˝by zaistnia∏y
okolicznoÊci usprawiedliwiajàce niepodj´cie tej s∏u˝by.

4. Funkcjonariuszowi przywróconemu do s∏u˝by
przys∏uguje za okres pozostawania poza s∏u˝bà Êwiad-
czenie pieni´˝ne równe uposa˝eniu na stanowisku zaj-
mowanym przed zwolnieniem, nie wi´cej jednak ni˝ za
okres 6 miesi´cy i nie mniej ni˝ za 1 miesiàc. 
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———————
104) Dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
105) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 42 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
106) Dodany przez art. 4 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa

w przypisie 5, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 42
lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. b ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

———————
108) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 23 lit. c ustawy,

o której mowa w przypisie 5. 
109) Dodany przez art. 4 pkt 23 lit. d ustawy, o której mowa

w przypisie 5. 
110) Dodany przez art. 1 pkt 42 lit. c ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
111) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 



5. W zakresie innych praw ni˝ okreÊlone w ust. 1—4,
wynikajàcych ze stosunku s∏u˝bowego, okres, za który
przyznano Êwiadczenie pieni´˝ne, uwa˝a si´ za równo-
rz´dny ze s∏u˝bà. Okresu pozostawania poza s∏u˝bà nie
uwa˝a si´ za przerw´ w s∏u˝bie, której skutkiem by∏aby
utrata uprawnieƒ uzale˝nionych od nieprzerwanej
s∏u˝by.

Art. 47. 1.113) Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝-
by na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i ust. 2 pkt 1
i 3—7 nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem 12 miesi´cy
od dnia zaprzestania s∏u˝by z powodu choroby, chy-
ba ˝e funkcjonariusz zg∏osi pisemne wystàpienie ze
s∏u˝by.

2.114) Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na pod-
stawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 2 pkt 2 nie mo˝e na-
stàpiç przed up∏ywem 1 miesiàca od dnia zaprzestania
s∏u˝by z powodu choroby, chyba ˝e funkcjonariusz
zg∏osi pisemnie wystàpienie ze s∏u˝by.

3. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na podsta-
wie art. 45 ust. 2 pkt 5 mo˝e nastàpiç po zasi´gni´ciu
opinii zwiàzku zawodowego funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej.

Art. 48. 1.115) Funkcjonariusza-kobiety nie mo˝na
w okresie cià˝y i w czasie urlopu macierzyƒskiego
zwolniç ze s∏u˝by, z wyjàtkiem przypadków okreÊlo-
nych w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 7 oraz
ust. 3.

2.116) W razie zwolnienia funkcjonariusza-kobiety ze
s∏u˝by na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 i 7, przys∏uguje
jej uposa˝enie do koƒca urlopu macierzyƒskiego.

3.117) Funkcjonariuszowi-kobiecie zwolnionej na
podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 i 7 w czasie urlopu wycho-
wawczego przys∏ugujà do koƒca okresu, na który ten
urlop zosta∏ udzielony:

1) Êwiadczenia pieni´˝ne, wyp∏acane na zasadach
obowiàzujàcych przy wyp∏acaniu zasi∏ku wycho-
wawczego;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwal-
nianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.

Art. 49.118) 1. Funkcjonariuszy zwalniajà ze s∏u˝by
w∏aÊciwi prze∏o˝eni z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej zwalnia ze
s∏u˝by funkcjonariuszy:

1) posiadajàcych stopnie oficerskie;

2) którym wymierzono kar´ dyscyplinarnà wydalenia
ze s∏u˝by;

3) w przypadkach okreÊlonych w art. 45 ust. 2 pkt 5.

Art. 50. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by
otrzymuje niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by oraz na
swój wniosek opini´ o s∏u˝bie.

2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwia-
dectwa s∏u˝by oraz odwo∏aç si´ do wy˝szego prze∏o˝o-
nego od opinii o s∏u˝bie w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania opinii.

3.119) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe dane,
które nale˝y podaç w Êwiadectwie s∏u˝by oraz w opinii
o s∏u˝bie, a tak˝e tryb wydawania i dokonywania spro-
stowaƒ Êwiadectw s∏u˝by oraz odwo∏ywania si´ od
opinii o s∏u˝bie, uwzgl´dniajàc prze∏o˝onych w∏aÊci-
wych w sprawach Êwiadectw s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie,
informacje, które zamieszczane sà w Êwiadectwie s∏u˝-
by na ˝yczenie funkcjonariusza, oraz wzór formularza
Êwiadectwa s∏u˝by.

Art. 50a.120) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób prowadzenia
przez prze∏o˝onych dokumentacji w sprawach zwiàza-
nych ze stosunkiem s∏u˝bowym funkcjonariuszy, spo-
sób prowadzenia akt osobowych oraz wzory dokumen-
tów w tych sprawach w zakresie nieuregulowanym in-
nymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy. Za-
rzàdzenie powinno okreÊliç sposób zak∏adania akt oso-
bowych funkcjonariuszy, rodzaje gromadzonych w nich
dokumentów oraz sposób ich ewidencjonowania. 

Rozdzia∏ 10

Korpusy i stopnie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Art. 51. W Stra˝y Granicznej obowiàzujà korpusy
i stopnie identyczne z korpusami i stopniami wojsko-
wymi.

Art. 52. 1. Na stopieƒ szeregowego Stra˝y Granicz-
nej mianuje si´ funkcjonariusza z dniem mianowania
na stanowisko s∏u˝bowe.

2. Na stopnie szeregowych Stra˝y Granicznej oraz
na stopnie podoficerskie Stra˝y Granicznej mianujà
prze∏o˝eni posiadajàcy uprawnienia w sprawach oso-
bowych funkcjonariuszy.

Art. 53. 1.121) Na stopnie chorà˝ych Stra˝y Granicz-
nej mianuje Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej.
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———————
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
114) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 25 ustawy,

o której mowa w przypisie 5, i przez art. 1 pkt 45 lit. b usta-
wy, o której mowa w przypisie 1. 

115) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 26 lit. a
ustawy, o której mowa w przypisie 5, i przez art. 1 pkt 46
ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

116) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 26 lit. b ustawy,
o której mowa w przypisie 5. 

117) Dodany przez art. 4 pkt 26 lit. c ustawy, o której mowa
w przypisie 5. 

118) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 27 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 5. 

———————
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
120) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 



2.122) Na pierwszy stopieƒ oficerski Stra˝y Granicz-
nej oraz na stopieƒ genera∏a Stra˝y Granicznej mianu-
je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. Na pozo-
sta∏e stopnie oficerskie Stra˝y Granicznej mianuje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

Art. 54. 1. Mianowanie na stopnie podoficerskie
Stra˝y Granicznej lub na stopnie chorà˝ych Stra˝y Gra-
nicznej jest uzale˝nione od pozytywnej opinii s∏u˝bo-
wej i zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, a ponad-
to na pierwszy stopieƒ:

1) podoficera — od ukoƒczenia szko∏y podoficerskiej;

2) chorà˝ego — od ukoƒczenia szko∏y chorà˝ych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝-
na mianowaç na pierwszy stopieƒ podoficerski Stra˝y
Granicznej lub na stopieƒ chorà˝ego Stra˝y Granicznej
funkcjonariusza, mimo niespe∏nienia warunku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.

Art. 55. 1.123) Na pierwszy stopieƒ oficerski Stra˝y
Granicznej mo˝e byç mianowany funkcjonariusz, który
posiada wykszta∏cenie wy˝sze i odby∏ przeszkolenie
specjalistyczne. 

2.124) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje, zakres oraz
sposób prowadzenia przeszkolenia specjalistycznego,
o którym mowa w ust. 1. Rozporzàdzenie powinno
okreÊliç formy, w jakich prowadzone jest przeszkole-
nie, sposób sk∏adania egzaminu, a tak˝e jednostki or-
ganizacyjne prowadzàce przeszkolenie.

Art. 56.125) Mianowanie na kolejny wy˝szy stopieƒ
nast´puje stosownie do zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych
oraz w zale˝noÊci od opinii s∏u˝bowej. Nadanie tego
stopnia nie mo˝e jednak nastàpiç wczeÊniej ni˝ po
przes∏u˝eniu w stopniu:

— kaprala (mata) — 1 roku,

— starszego kaprala (starszego mata) — 1 roku, 

— plutonowego (bosmanmata) — 2 lat,

— starszego plutonowego (starszego
bosmanmata) — 2 lat, 

— sier˝anta (bosmana) — 2 lat, 

— starszego sier˝anta (starszego
bosmana) — 2 lat,

— sier˝anta sztabowego (bosmana
sztabowego) — 2 lat,

— m∏odszego chorà˝ego (m∏odszego
chorà˝ego marynarki) — 3 lat,

— chorà˝ego (chorà˝ego marynarki) — 3 lat,

— starszego chorà˝ego (starszego
chorà˝ego marynarki) — 3 lat,

— m∏odszego chorà˝ego sztabowego (m∏od-
szego chorà˝ego sztabowego marynarki) — 3 lat,

— chorà˝ego sztabowego
(chorà˝ego sztabowego marynarki) — 4 lat,

— podporucznika (podporucznika
marynarki) — 3 lat,

— porucznika (porucznika marynarki) — 4 lat,

— kapitana (kapitana marynarki) — 4 lat, 

— majora (komandora podporucznika) — 3 lat, 

— podpu∏kownika (komandora porucznika) — 4 lat. 

Art. 57. 1.126) W przypadkach zas∏ugujàcych na
szczególne wyró˝nienie funkcjonariusza posiadajàce-
go pozytywnà opini´ s∏u˝bowà oraz szczególne kwali-
fikacje zawodowe lub umiej´tnoÊci do pe∏nienia s∏u˝-
by mo˝na mianowaç na wy˝szy stopieƒ przed up∏y-
wem okresów ustalonych w art. 56. 

2. Funkcjonariusza zwalnianego ze s∏u˝by mo˝na
mianowaç na kolejny wy˝szy stopieƒ za szczególne za-
s∏ugi w ochronie granicy paƒstwowej.

Art. 58. 1. Stopnie podoficerów, chorà˝ych, ofice-
rów i genera∏ów sà do˝ywotnie.

2. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by mogà u˝y-
waç posiadanych stopni, o których mowa w art. 52 i 53,
z dodaniem okreÊlenia:

1) „rezerwy”, je˝eli funkcjonariusz podlega obowiàz-
kowi s∏u˝by wojskowej i zosta∏ uznany za zdolnego
do tej s∏u˝by;

2) „w stanie spoczynku”, je˝eli funkcjonariusz nie
podlega obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej.

3. Utrata stopnia wymienionego w art. 52 i 53 na-
st´puje w razie:

1)127) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego;

2)127) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego po-
zbawienia praw publicznych; 

3)128) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na ka-
r´ pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo pope∏-
nione w wyniku motywacji zas∏ugujàcej na szcze-
gólne pot´pienie. 
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———————
122) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 49 lit. b usta-

wy, o której mowa w przypisie 1. 
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5, i ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 50 lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 lit. b ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

———————
126) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 29 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5, i ze zmianà wprowadzonà przez
art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

128) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 



Art. 59.129) O obni˝eniu lub utracie stopnia w przy-
padkach okreÊlonych w ustawie orzeka organ w∏aÊci-
wy do mianowania na ten stopieƒ, z tym ˝e o utracie
stopnia podporucznika orzeka minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych, a o utracie stopnia genera∏a —
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

Art. 60. 1. Funkcjonariuszowi przywraca si´ stopieƒ
w razie uchylenia:

1)130) prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw
publicznych albo

2)131) prawomocnego skazania na kar´ pozbawienia
wolnoÊci za przest´pstwo pope∏nione w wyniku
motywacji zas∏ugujàcej na szczególne pot´pienie
albo

3) decyzji, na której podstawie nastàpi∏o pozbawienie
stopnia, albo

4) kary dyscyplinarnej obni˝enia stopnia.

2.132) O przywróceniu stopnia orzeka prze∏o˝ony
w∏aÊciwy do mianowania na stopieƒ; o przywróceniu
stopnia podporucznika Stra˝y Granicznej orzeka mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych; stopieƒ gene-
ra∏a Stra˝y Granicznej przywraca Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych.

Art. 61.133) 1. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i po-
siadajàcà stopieƒ wojskowy, policyjny, Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´ziennej mianuje si´ na
stopieƒ obowiàzujàcy w Stra˝y Granicznej, równorz´d-
ny z posiadanym stopniem.

2. Mianowanie osoby posiadajàcej stopieƒ wojsko-
wy, policyjny, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝-
by Wi´ziennej mo˝e byç uzale˝nione od odbycia prze-
szkolenia wymaganego w Stra˝y Granicznej do miano-
wania na dany stopieƒ.

3. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posiadajàcà sto-
pieƒ wojskowy podporucznika, stopieƒ policyjny podko-
misarza, stopieƒ podporucznika Urz´du Ochrony Paƒ-

stwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, stopieƒ podporucznika Biura Ochrony Rzàdu,
stopieƒ m∏odszego kapitana Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej lub stopieƒ podporucznika S∏u˝by Wi´ziennej, na
stopieƒ podporucznika w Stra˝y Granicznej mianuje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

4. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posiadajàcà in-
ny ni˝ wymieniony w ust. 3 stopieƒ Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, Policji, 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 na równorz´dny sto-
pieƒ w Stra˝y Granicznej mianuje Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej.

Art. 62.134) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie, uwzgl´d-
niajàc podmioty uprawnione do sk∏adania wniosków
oraz do mianowania na okreÊlone stopnie, terminy do-
konywania mianowaƒ, wzór wniosku o mianowanie,
a tak˝e sposób og∏aszania o utracie stopnia w przypad-
kach okreÊlonych w art. 58 ust. 3.

Rozdzia∏ 11

Obowiàzki i prawa funkcjonariusza
Stra˝y Granicznej

Art. 63. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany docho-
waç obowiàzków wynikajàcych z roty z∏o˝onego Êlubo-
wania.

2.135) Funkcjonariusz obowiàzany jest odmówiç
wykonania rozkazu lub innego polecenia, jeÊli wykona-
nie rozkazu lub innego polecenia ∏àczy∏oby si´ z pope∏-
nieniem przest´pstwa.

3.136) O odmowie wykonania rozkazu lub innego
polecenia, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusz po-
winien w formie pisemnej zameldowaç Komendanto-
wi G∏ównemu Stra˝y Granicznej z pomini´ciem drogi
s∏u˝bowej.

Art. 64. 1. Prze∏o˝ony funkcjonariusza nieb´dàce-
go w stanie wykonaç w wyznaczonym terminie lub za-
kresie polecenia sàdu lub prokuratora, o którym mo-
wa w art. 9 ust. 1, jest obowiàzany wystàpiç z wnio-
skiem o przed∏u˝enie terminu, zmian´ lub uchylenie
polecenia. 

2. W wypadku nieusprawiedliwionego niewykona-
nia polecenia w wyznaczonym terminie lub zakresie na
˝àdanie sàdu lub prokuratora prze∏o˝ony funkcjonariu-
sza wszczyna przeciwko niemu post´powanie dyscy-
plinarne. O wyniku tego post´powania zawiadamia si´
odpowiednio sàd lub prokuratora.
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———————
129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
131) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 55 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
132) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 55 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1, oraz ze zmianà wprowadzonà
przez art. 166 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywia-
du (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
29 czerwca 2002 r. 

———————
134) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
135) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 58 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
136) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1.



Art. 65. 1. Funkcjonariusz otrzymuje bezp∏atnie
umundurowanie.

2.137) Funkcjonariusze noszà umundurowanie typu
wojskowego.

3. Funkcjonariusze noszà ordery, odznaczenia i od-
znaki wed∏ug zasad obowiàzujàcych w Wojsku Polskim.

4.138) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie. Rozporzàdze-
nie powinno okreÊliç podstaw´ obliczania równowa˝-
nika pieni´˝nego, przedmioty, za które równowa˝nik
ten przys∏uguje, przypadki, w których równowa˝nik nie
przys∏uguje lub w których wyp∏ata równowa˝nika jest
zawieszana, warunki zwrotu i termin wyp∏aty równo-
wa˝nika oraz podmioty w∏aÊciwe w tych sprawach. 

5. Funkcjonariusz mianowany na okres s∏u˝by przy-
gotowawczej zwraca w przypadku zwolnienia go ze
s∏u˝by umundurowanie, którego okres zu˝ycia nie
up∏ynà∏, lub odpowiednià cz´Êç równowa˝nika pie-
ni´˝nego.

6. Funkcjonariusz w czasie s∏u˝by jest obowiàzany
do noszenia przepisowego umundurowania i wyposa-
˝enia.

7. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej okreÊla
przypadki, w których funkcjonariusz w czasie wykony-
wania obowiàzków s∏u˝bowych nie ma obowiàzku no-
szenia umundurowania.

8. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
wprowadzaç umundurowanie specjalistyczne dosto-
sowane do warunków pe∏nienia s∏u˝by.

9.139) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory, normy oraz
zasady noszenia umundurowania, a tak˝e wzory oznak
i emblematów, uwzgl´dniajàc rodzaj noszonego przez
funkcjonariusza umundurowania, opis poszczegól-
nych cz´Êci umundurowania oraz sposób noszenia
emblematów, odznaki, oznak i symbolu oraz przypad-
ki, w których funkcjonariusz obowiàzany jest zwróciç
przedmioty umundurowania lub ich równowartoÊç.

Art. 66. 1.140) Przy wykonywaniu czynnoÊci s∏u˝bo-
wych nieumundurowany funkcjonariusz obowiàzany
jest na ˝àdanie obywatela okazaç legitymacj´ s∏u˝bo-
wà w taki sposób, aby zainteresowany mia∏ mo˝liwoÊç
odczytaç i zanotowaç numer legitymacji i organ, który
jà wyda∏, oraz nazwisko funkcjonariusza.

2.141) Funkcjonariusz przy wykonywaniu czynnoÊci
administracyjno-porzàdkowych jest obowiàzany oka-
zaç na ˝àdanie legitymacj´ s∏u˝bowà lub znak identyfi-
kacyjny w sposób umo˝liwiajàcy odczytanie i zanoto-
wanie danych w nim zawartych.

3.141) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje i wzory legi-
tymacji s∏u˝bowych, znaków identyfikacyjnych oraz in-
nych dokumentów s∏u˝bowych funkcjonariuszy, szcze-
gó∏owy sposób pos∏ugiwania si´ nimi i dokonywania
w nich zmian oraz podmioty w∏aÊciwe do ich wydawa-
nia. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç wzory doku-
mentów oraz znaków identyfikacyjnych w sposób
umo˝liwiajàcy odczytanie i odnotowanie przez osob´
zainteresowanà danych w nim zawartych.

Art. 67. Funkcjonariusz nie mo˝e bez zezwolenia
prze∏o˝onego podejmowaç zaj´cia zarobkowego poza
s∏u˝bà.

Art. 68. 1. Funkcjonariusz nie mo˝e byç cz∏onkiem
partii politycznych.

2. Z chwilà przyj´cia funkcjonariusza do s∏u˝by
ustaje jego dotychczasowe cz∏onkostwo w partii poli-
tycznej.

3. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
prze∏o˝onego o przynale˝noÊci do stowarzyszeƒ krajo-
wych, dzia∏ajàcych poza s∏u˝bà.

4.142) Przynale˝noÊç do organizacji lub stowarzy-
szeƒ zagranicznych albo mi´dzynarodowych wymaga
zezwolenia Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej. 

Art. 69.143) Funkcjonariusz jest obowiàzany powia-
domiç bezpoÊredniego prze∏o˝onego o zamiarze wy-
jazdu za granic´. Je˝eli wyjazd jest planowany na wi´-
cej ni˝ 3 dni, powiadomienie nast´puje w formie pi-
semnej.

Art. 70. (uchylony).144)

Art. 71. Funkcjonariusz w zwiàzku z pe∏nieniem
obowiàzków s∏u˝bowych korzysta z ochrony przewi-
dzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy pu-
blicznych.

Art. 72. 1. Funkcjonariusze mogà zrzeszaç si´
w zwiàzku zawodowym funkcjonariuszy Stra˝y Gra-
nicznej.

2. Przepisy ustawy o zwiàzkach zawodowych stosu-
je si´ odpowiednio z zastrze˝eniem, ˝e w Stra˝y Gra-
nicznej mo˝e dzia∏aç tylko jeden zwiàzek zawodowy
i zwiàzek ten nie ma prawa do strajku.
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———————
137) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 31 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 5. 
138) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
139) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
140) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 

———————
141) Dodany przez art. 1 pkt 60 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
142) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
143) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 32 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 
144) Przez art. 4 pkt 33 ustawy, o której mowa w przypisie 5. 



3. Szczegó∏owe zasady wspó∏dzia∏ania zwiàzku za-
wodowego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych19) i Komen-
dantem G∏ównym Stra˝y Granicznej okreÊli statut tego
zwiàzku zarejestrowany w sàdzie.

Art. 73. Funkcjonariusz, który w zwiàzku ze s∏u˝bà
dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub poniós∏ szkod´
w mieniu, otrzymuje odszkodowanie w trybie i na zasa-
dach okreÊlonych dla funkcjonariuszy policji. W razie
Êmierci funkcjonariusza w zwiàzku ze s∏u˝bà, odszkodo-
wanie otrzymujà pozostali po nim cz∏onkowie rodziny.

Art. 74. 1. Funkcjonariusz po 15 latach s∏u˝by naby-
wa prawo do emerytury policyjnej.

2.145) Funkcjonariuszom s∏u˝by sta∏ej pe∏niàcym
s∏u˝b´ w stra˝nicach, granicznych placówkach kontro-
lnych oraz w sk∏adzie etatowych za∏óg jednostek p∏y-
wajàcych Stra˝y Granicznej zalicza si´ do wys∏ugi eme-
rytalnej za 1 rok s∏u˝by pó∏tora roku s∏u˝by.

3. Funkcjonariusz, który sta∏ si´ inwalidà, jest
uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej.

4. Cz∏onkowie rodzin po zmar∏ych funkcjonariuszach
Stra˝y Granicznej sà uprawnieni do renty rodzinnej.

5.146) Zasady przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlonych
w ust. 1—4 normujà przepisy o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin.

Art. 75. 1. Funkcjonariusze otrzymujà uzbrojenie
i wyposa˝enie specjalne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych19)

okreÊla normy uzbrojenia.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej okreÊla
zasady przyznawania i korzystania z wyposa˝enia spe-
cjalnego.

Art. 76.147) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypad-
ki, w których funkcjonariusz otrzymuje wy˝ywienie,
oraz normy wy˝ywienia, uwzgl´dniajàc rodzaj pe∏nio-
nej s∏u˝by oraz szczególne warunki jej pe∏nienia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypad-
ki otrzymywania i wysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego
w zamian za wy˝ywienie, uwzgl´dniajàc warunki otrzy-
mywania, rodzaje oraz stawki zasadniczych i dodatko-
wych norm wy˝ywienia oraz napojów, a tak˝e podstawy
obliczania wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego.

Art. 77.148) 1. Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego
rodziny przys∏uguje prawo przejazdu na koszt w∏aÊci-
wego organu Stra˝y Granicznej Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego raz w roku, do jednej z obra-
nych przez siebie miejscowoÊci w kraju i z powrotem.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki przejazdu na
koszt organu, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
warunki i sposób rozliczania kosztów przejazdu oraz
rodzaje Êrodków transportu, którymi ma byç dokony-
wany przejazd.

3. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego prze-
jazdu osoba uprawniona otrzymuje zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki przyznawania
zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝nego, uwzgl´d-
niajàc tryb wyp∏aty równowa˝nika w razie niewykorzy-
stania przys∏ugujàcego przejazdu, w tym ustalania jego
wysokoÊci, oraz przypadki, kiedy równowa˝nik nie
przys∏uguje.

5. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏towany rów-
nowa˝nik pieni´˝ny, o których mowa w ust. 1 i 3, nie
przys∏uguje funkcjonariuszowi w roku kalendarzo-
wym, w którym wykupiono uprawnienia do bezp∏at-
nych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego, na podstawie odr´bnych przepisów.

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mogà byç
przyznawane tak˝e inne Êwiadczenia socjalne i bytowe.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 6,
uwzgl´dniajàc zakres podmiotowy Êwiadczeƒ socjal-
nych, warunki korzystania z tych Êwiadczeƒ, sposób
ich realizacji, a w przypadku Êwiadczeƒ finansowych —
ich wysokoÊç, sposób obliczania, terminy rozliczeƒ
oraz wyp∏aty. 

Art. 78. (uchylony).149)
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145) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 55 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´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 81, poz. 877 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 26 maja
1994 r. 

146) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 55 pkt 1 lit. b usta-
wy, o której mowa w przypisie 145, i przez art. 166 pkt 2
ustawy wymienionej w przypisie 133 jako druga.

147) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

———————
148) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 63 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
149) Przez art. 9 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547,
z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 34 i Nr 112,
poz. 977), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1993 r. 



Art. 79. (uchylony).150)

Art. 80. (uchylony).151)

Art. 81.152) 1.153) Za cz∏onków rodziny funkcjonariusza
uprawnionych do Êwiadczeƒ przewidzianych w art. 77
uwa˝a si´ ma∏˝onka i dzieci.

2. Za dzieci uwa˝a si´ dzieci w∏asne, dzieci ma∏˝on-
ka, dzieci przysposobione i dzieci przyj´te na wycho-
wanie, które:

1)154) nie przekroczy∏y 18 roku ˝ycia, a w razie ucz´sz-
czania do szko∏y — 24 lat albo 25 lat, je˝eli odby-
wajà studia w szkole wy˝szej, a ukoƒczenie 25 lat
przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów,
albo 

2)155) sta∏y si´ osobami ca∏kowicie niezdolnymi do pra-
cy przed osiàgni´ciem wieku okreÊlonego w pkt 1.

Art. 82.156) Okres s∏u˝by funkcjonariusza traktuje
si´ jako prac´ w szczególnym charakterze, w rozumie-
niu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

Art. 83. 1.157) Funkcjonariuszowi-kobiecie przys∏u-
gujà szczególne uprawnienia przewidziane dla pra-
cownic wed∏ug przepisów prawa pracy, je˝eli przepisy
niniejszej ustawy nie stanowià inaczej.

2.158) Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do funkcjona-
riuszy-m´˝czyzn w zakresie, w jakim pracownicy mogà
korzystaç ze szczególnych uprawnieƒ przewidzianych
dla pracownic. Je˝eli oboje rodzice lub opiekunowie sà
zatrudnieni, z uprawnieƒ mo˝e korzystaç tylko jedno
z nich.

Art. 84.159) Funkcjonariuszowi, który podjà∏ prac´
w ciàgu roku od dnia zwolnienia ze s∏u˝by, a je˝eli pe∏-
ni∏ s∏u˝b´ przygotowawczà — w ciàgu 3 miesi´cy od te-
go dnia okres s∏u˝by wlicza si´ do okresu zatrudnienia
w zakresie wszelkich uprawnieƒ wynikajàcych z prawa
pracy.

Art. 85.160) 1.161) Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) w∏aÊciwoÊç organów i jednostek organizacyjnych
Stra˝y Granicznej w sprawach wynikajàcych ze sto-
sunku s∏u˝bowego funkcjonariuszy oraz tryb po-
st´powania w tych sprawach, uwzgl´dniajàc ro-
dzaje i zakres spraw osobowych podleg∏ych po-
szczególnym organom i jednostkom Stra˝y Gra-
nicznej oraz sposób post´powania w sprawach
zwiàzanych z nawiàzaniem i rozwiàzaniem stosun-
ku s∏u˝bowego, a tak˝e jego zmianà;

2) szczegó∏owy zakres obowiàzków funkcjonariuszy
wynikajàcy ze stosunku s∏u˝bowego oraz podsta-
wy, zakres i tryb udzielania funkcjonariuszom
zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bowych, uwzgl´dniajàc ro-
dzaje zdarzeƒ dotyczàcych osoby funkcjonariusza,
o których, ze wzgl´du na ich wp∏yw na treÊç sto-
sunku s∏u˝bowego, funkcjonariusz obowiàzany
jest poinformowaç w∏aÊciwego prze∏o˝onego,
oraz sposób post´powania w tych przypadkach,
okolicznoÊci usprawiedliwiajàce nieobecnoÊç
w s∏u˝bie i sposób jej usprawiedliwiania, okolicz-
noÊci uzasadniajàce udzielanie zwolnieƒ od zaj´ç
s∏u˝bowych, warunki udzielania zwolnieƒ, okresy,
na które zwolnienia mogà byç udzielone, i w∏aÊci-
woÊç prze∏o˝onych w tym zakresie, a tak˝e cz´sto-
tliwoÊç przeprowadzania badaƒ lekarskich funk-
cjonariuszy.

2. Sposób pe∏nienia s∏u˝by okreÊlajà zarzàdzenia,
regulaminy i rozkazy Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej.

Art. 86. 1.162) Funkcjonariuszom przys∏uguje prawo
do corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 30 dni kalendarzowych, z wy∏àczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

2. Funkcjonariusz uzyskuje prawo do pierwszego
urlopu po roku s∏u˝by.

Art. 87. 1. Z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bowych funk-
cjonariusza mo˝na odwo∏aç z urlopu wypoczynkowe-
go, a tak˝e wstrzymaç mu udzielenie urlopu w ca∏oÊci
lub w cz´Êci. Termin urlopu mo˝e byç tak˝e przesuni´-
ty na wniosek funkcjonariusza umotywowany wa˝ny-
mi wzgl´dami.

2.163) Funkcjonariuszowi odwo∏anemu z urlopu
przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu spowodowanych
odwo∏aniem, wed∏ug zasad ustalonych w przepisach
o nale˝noÊciach s∏u˝bowych w przypadkach przenie-
sienia lub delegowania, jak równie˝ innych poniesio-
nych kosztów.

Dziennik Ustaw Nr 171 — 11022 — Poz. 1399

———————
150) Przez art. 1 pkt 64 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
151) Przez art. 1 pkt 65 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
152) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia

1 grudnia 1994 r. o zasi∏kach rodzinnych i piel´gnacyj-
nych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz
z 1997 r. Nr 93, poz. 569), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 marca 1995 r. 

153) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 66 lit. a ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

154) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.

155) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

156) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 67 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

157) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 68 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

158) Dodany przez art. 1 pkt 68 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1. 

159) Ust. 2—4 i oznaczenie ust. 1 skreÊlone przez art. 1 pkt 69
ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

———————
160) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 35 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 
161) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
162) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 71 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
163) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 



2a.164) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zwrotu kosztów
przejazdu i innych poniesionych kosztów przys∏ugujà-
cych funkcjonariuszowi w razie odwo∏ania z urlopu,
z uwzgl´dnieniem norm okreÊlonych dla przenoszo-
nych lub delegowanych funkcjonariuszy, udokumento-
wanych op∏at dokonanych przez funkcjonariusza, a któ-
re nie zosta∏y wykorzystane w zwiàzku z odwo∏aniem
z urlopu, jak równie˝ op∏at dokonanych na cz∏onków ro-
dziny, o których mowa w art. 81, je˝eli odwo∏anie funk-
cjonariusza z urlopu spowodowa∏o tak˝e ich powrót.

3. Odwo∏anie funkcjonariusza z urlopu ze wzgl´-
dów s∏u˝bowych wymaga zgody prze∏o˝onego. 

4. Funkcjonariuszowi, który nie wykorzysta∏ urlopu
w danym roku kalendarzowym, urlopu tego nale˝y udzie-
liç w ciàgu pierwszych 3 miesi´cy nast´pnego roku.

Art. 88.165) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç
p∏atne urlopy dodatkowe dla funkcjonariuszy w wy-
miarze do 15 dni kalendarzowych rocznie, uwzgl´dnia-
jàc pe∏nienie s∏u˝by w warunkach szczególnie ucià˝li-
wych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiàgni´cie
okreÊlonego wieku lub sta˝u s∏u˝by, albo szczególne
w∏aÊciwoÊci s∏u˝by.

Art. 89. Funkcjonariuszowi mo˝na udzieliç p∏atne-
go urlopu zdrowotnego lub okolicznoÊciowego, a tak-
˝e urlopu bezp∏atnego z wa˝nych przyczyn.

Art. 90.166) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki przyzna-
wania funkcjonariuszom urlopów, tryb post´powania
w tych sprawach oraz wymiar urlopów, o których mowa
w art. 88 i 89, uwzgl´dniajàc okres s∏u˝by, wiek funkcjo-
nariuszy, przypadki warunków szczególnie ucià˝liwych
lub szkodliwych dla zdrowia oraz stopnie szkodliwoÊci
wp∏ywajàce na wymiar urlopu dodatkowego. 

Art. 91. 1.167) Funkcjonariuszowi, który wzorowo
wykonuje obowiàzki, przejawia inicjatyw´ w s∏u˝bie
i doskonali kwalifikacje zawodowe, mogà byç udziela-
ne wyró˝nienia:

1) pochwa∏a;

2) pochwa∏a w rozkazie;

3) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa;

4) krótkoterminowy urlop;

5) przyznanie odznaki resortowej;

6) przedstawienie do odznaczenia paƒstwowego;

7) przedterminowe mianowanie na wy˝szy stopieƒ;

8) mianowanie na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe.

2.168) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb udzie-
lania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom, uwzgl´dniajàc
podmioty w∏aÊciwe w tych sprawach, sposób i termi-
ny przyznawania wyró˝nieƒ, okolicznoÊci, w których
wyró˝nienia nie mogà byç przyznawane, oraz wzory
dokumentów w tych sprawach. 

Art. 91a.169) 1. Funkcjonariusze oraz pracownicy
Stra˝y Granicznej sà obowiàzani z∏o˝yç oÊwiadczenie
o stanie majàtkowym swoim, swoich ma∏˝onków oraz
osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie do-
mowym przy nawiàzaniu lub rozwiàzaniu stosunku
s∏u˝bowego lub stosunku pracy oraz na ˝àdanie Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub w∏aÊci-
wych komendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania
w sprawach oÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e wzór oÊwiadczenia wraz z objaÊnieniami co do
miejsca i terminu jego sk∏adania oraz odpowiedzialno-
Êci za podanie informacji niezgodnych ze stanem fak-
tycznym. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç zakres da-
nych obj´tych oÊwiadczeniem, dotyczàcych ma∏˝onka
oraz osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie
domowym z funkcjonariuszem lub pracownikiem. 

Rozdzia∏ 12

Mieszkania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Art. 92. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przy-
s∏uguje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowo-
Êci, w której pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobli-
skiej, z uwzgl´dnieniem liczby cz∏onków rodziny oraz
ich uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów odr´bnych.

1a.170) Je˝eli w miejscowoÊci, w której funkcjona-
riusz pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej nie
ma mo˝liwoÊci zrealizowania prawa, o którym mowa
w ust. 1, funkcjonariusz mo˝e otrzymaç tymczasowà
kwater´ na okres pe∏nienia s∏u˝by w tej miejscowoÊci.

2. Funkcjonariusz w s∏u˝bie przygotowawczej mo-
˝e otrzymaç tymczasowà kwater´.

3.171) MiejscowoÊcià pobliskà, o której mowa
w ust. 1, jest miejscowoÊç, z której czas dojazdu do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by i z powrotem Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego, zgodnie z rozk∏adem
jazdy, ∏àcznie z przesiadkami lub Êrodkami transportu
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———————
164) Dodany przez art. 1 pkt 72 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
166) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
167) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 75 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 

———————
168) Dodany przez art. 1 pkt 75 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
169) Dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
170) Dodany przez art. 1 pkt 77 lit. a ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 
171) Dodany przez art. 1 pkt 77 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 



Stra˝y Granicznej nie przekracza ∏àcznie w obie strony
dwóch godzin, liczàc od stacji (przystanku) po∏o˝onej
najbli˝ej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku)
po∏o˝onej najbli˝ej miejsca pe∏nienia s∏u˝by, bez
uwzgl´dnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystan-
ku) w obr´bie miejscowoÊci, z której funkcjonariusz do-
je˝d˝a, oraz miejscowoÊci, w której wykonuje obowiàz-
ki s∏u˝bowe. 

Art. 93. Cz∏onkami rodziny funkcjonariusza, których
uwzgl´dnia si´ przy przydziale lokalu mieszkalnego, sà
pozostajàcy z funkcjonariuszem we wspólnym gospo-
darstwie domowym:

1) ma∏˝onek;

2)172) dzieci (w∏asne lub ma∏˝onka, przysposobione
lub przyj´te na wychowanie w ramach rodziny za-
st´pczej) pozostajàce na jego utrzymaniu, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia przez nie 25 lat ˝ycia;

3)173) rodzice funkcjonariusza i jego ma∏˝onka b´dàcy
na jego wy∏àcznym utrzymaniu lub je˝eli ze wzgl´-
du na wiek albo niezdolnoÊç do pracy, albo inne
okolicznoÊci sà niezdolni do wykonywania zatrud-
nienia; za rodziców uwa˝a si´ równie˝ ojczyma
i macoch´ oraz osoby przysposabiajàce.

Art. 94. 1.174) Na lokale mieszkalne dla funkcjona-
riuszy przeznacza si´ lokale b´dàce w dyspozycji mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub podle-
g∏ych mu organów, uzyskane w wyniku ich dzia∏alno-
Êci inwestycyjnej albo od terenowych organów rzàdo-
wej administracji ogólnej, stanowiàce w∏asnoÊç gmin
lub zak∏adów pracy, a tak˝e zwalniane przez osoby, któ-
re decyzje o przydziale uzyska∏y z jednostek podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.

2.175) Na kwatery tymczasowe przeznacza si´ loka-
le mieszkalne albo pomieszczenia mieszkalne w nale-
˝ytym stanie technicznym i sanitarnym, które znajdujà
si´ w budynkach na terenie zamkni´tym lub w budyn-
kach przeznaczonych na cele s∏u˝bowe.

3. (uchylony).176)

4. (uchylony).176)

5. (uchylony).176)

Art. 95. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równo-
wa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowanego lokalu miesz-
kalnego, z uwzgl´dnieniem liczby cz∏onków rodziny oraz
ich uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów odr´bnych.

2.177) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki przyznawania i zwracania równowa˝nika,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc osoby upraw-
nione do jego otrzymania, wysokoÊç równowa˝nika,
wzory wymaganych dokumentów, podmioty w∏aÊciwe
do jego przyznania i wyp∏aty lub odmowy przyznania
oraz sposób post´powania w przypadku wystàpienia
zbiegu uprawnieƒ do jego otrzymania.

Art. 96. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równo-
wa˝nik pieni´˝ny, je˝eli on sam lub cz∏onkowie jego ro-
dziny nie posiadajà lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏-
nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej.

2.178) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç oraz warunki przyznawania i zwracania rów-
nowa˝nika pieni´˝nego, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc osoby uprawnione do jego otrzymania,
wysokoÊç równowa˝nika, wzory wymaganych doku-
mentów, podmioty w∏aÊciwe do jego przyznania i wy-
p∏aty lub odmowy przyznania oraz sposób post´powa-
nia w przypadku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ do je-
go otrzymania.

Art. 97. 1.179) Funkcjonariuszowi, który zajmuje lo-
kal mieszkalny w miejscowoÊci pobliskiej miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by, przys∏uguje zwrot kosztów dojazdu do
miejsca pe∏nienia s∏u˝by w wysokoÊci ceny biletów za
przejazd kolejà lub autobusami.

2.180) Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nie
przys∏uguje w roku kalendarzowym, w którym wyku-
piono uprawnienia do bezp∏atnych przejazdów Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego, na podstawie
odr´bnych przepisów.

3.181) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, tryb oraz
terminy zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ich wysokoÊç w odnie-
sieniu do cen biletów za przejazd kolejà lub autobusem.

Art. 98. 1. Funkcjonariuszowi, który nie otrzyma∏ lo-
kalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyj-
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———————
172) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 36 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 
173) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 78 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
174) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 85, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
4 marca 1993 r., i w brzmieniu ustalonym przez art. 4
pkt 37 ustawy, o której mowa w przypisie 5, oraz ze zmia-
nà wprowadzonà przez art. 1 pkt 79 lit. a ustawy, o której
mowa w przypisie 1. 

175) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w prze-
pisie 85, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 marca 1993 r.,
i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 79 lit. b ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

176) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 85, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 marca 1993 r.,
a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 79 lit. c ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

———————
177) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
178) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
179) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 4 pkt 40 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 5. 
180) Dodany przez art. 4 pkt 40 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 5, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 82 lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

181) Dodany przez art. 1 pkt 82 lit. b ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 



nej o przydziale, przys∏uguje pomoc finansowa na uzy-
skanie lokalu mieszkalnego w spó∏dzielni mieszkanio-
wej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkal-
nego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç.

2.182) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania
oraz warunki przyznawania, cofania oraz zwracania po-
mocy finansowej, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc przypadki, w których pomoc ta jest przyznawana,
cofana lub podlega zwrotowi, jak równie˝ sposób obli-
czania wysokoÊci pomocy finansowej przyznawanej
lub orzekanej do zwrotu, a tak˝e rodzaje dokumentów
wymaganych przy ubieganiu si´ o przyznanie tej po-
mocy.

Art. 99. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej nie przydziela si´ funkcjonariuszowi: 

1)183) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o któ-
rej mowa w art. 98; 

2) posiadajàcemu w miejscowoÊci, w której pe∏ni
s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci pobliskiej lokal miesz-
kalny odpowiadajàcy co najmniej przys∏ugujàcej
mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednoro-
dzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy; 

3) którego ma∏˝onek posiada lokal mieszkalny lub
dom okreÊlony w pkt 2; 

4) w razie zbycia przez niego lub jego ma∏˝onka w∏a-
snoÊciowego prawa do spó∏dzielczego lokalu
mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nierucho-
moÊç albo domu, o którym mowa w pkt 2, z wyjàt-
kiem przypadków okreÊlonych na podstawie
art. 100 ust. 3. 

Art. 100. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do
s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w poprzednim
miejscu pe∏nienia s∏u˝by posiada lokal mieszkalny,
dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonato-
wy, mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny na podsta-
wie decyzji administracyjnej w nowym miejscu pe∏nie-
nia s∏u˝by, je˝eli: 

1)184) zwolni zajmowany lokal mieszkalny lub dom;

2) zwróci pomoc finansowà przyznanà: 

a) na wk∏ad mieszkaniowy lub wk∏ad budowlany
w wysokoÊci zwaloryzowanej przez spó∏dzielni´, 

b) na sp∏at´ innych nale˝noÊci — w wysokoÊci
przyznanej. 

2.185) Funkcjonariuszowi, który skorzysta∏ z pomo-
cy finansowej, mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny

na podstawie decyzji administracyjnej, je˝eli zwolni
zajmowany lokal mieszkalny lub dom, o którym mowa
w ust. 1, oraz zwróci pomoc finansowà na zasadach
okreÊlonych w tym przepisie.

3. Tryb przydzielania lokalu mieszkalnego w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1 i 2, szczegó∏owe za-
sady zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz za-
sady zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych lub
domów okreÊlonych w ust. 1 ustala minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych186). 

4. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, który w poprzednim miejscu
pe∏nienia s∏u˝by nie zwolni∏ zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1, mo˝-
na przydzieliç tymczasowà kwater´ wed∏ug przys∏ugu-
jàcych mu norm, bez uwzgl´dnienia zamieszka∏ych
z nim cz∏onków rodziny.

5. Funkcjonariusz delegowany do czasowego pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci otrzymuje tymcza-
sowà kwater´. Koszt zakwaterowania pokrywa si´ ze
Êrodków Stra˝y Granicznej.

Art. 101. 1.187) Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkalnic-
twa188), okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
przydzia∏u i opró˝niania oraz normy zaludnienia lokali
mieszkalnych, o których mowa w art. 94, warunki przy-
dzia∏u i opró˝niania tymczasowych kwater, a tak˝e
podmioty w∏aÊciwe do wydawania decyzji w tych
sprawach, uwzgl´dniajàc funkcjonariuszy uprawnio-
nych do otrzymania lokalu mieszkalnego lub tymcza-
sowej kwatery, wzory wymaganych dokumentów
i podmioty w∏aÊciwe do wydawania decyzji w tych
sprawach.

2.187) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
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———————
182) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
183) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 42 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 
184) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 43 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 5. 
185) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 43 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 5.

———————
186) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 94 ustawy z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70,
poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122,
poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44,
Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135,
poz. 1145), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 

187) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

188) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, stosownie do
art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakre-
sie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji
rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 1800), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.



spodarki przestrzennej i mieszkalnictwa188) oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki najmu loka-
li mieszkalnych znajdujàcych si´ w budynkach b´dà-
cych w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, pozostajàcych w za-
rzàdzie jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nadzo-
rowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, a tak˝e sposób obliczania wysokoÊci czyn-
szu najmu za te lokale, uwzgl´dniajàc warunki, na ja-
kich nast´puje najem lokalu, oraz podstawy ustalania
czynszu za najem tych lokali.

3. Dodatkowe normy zaludnienia okreÊlone na
podstawie ust. 1, zwiàzane z zajmowanym stanowi-
skiem s∏u˝bowym lub posiadanym stopniem, stosuje
si´ równie˝ przy przydzia∏ach funkcjonariuszom innych
lokali mieszkalnych ni˝ wymienione w art. 94.

4.189) W sprawach spornych wynikajàcych ze sto-
sunku najmu lokali, o których mowa w ust. 2, rozstrzy-
gajà sàdy powszechne.

5.189) Przydzia∏ i opró˝nianie mieszkaƒ oraz za∏a-
twianie spraw, o których mowa w art. 95, 96 i 98, nast´-
puje w formie decyzji administracyjnej.

Art. 102.190) Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by,
który nie posiada prawa do lokalu mieszkalnego na wa-
runkach okreÊlonych w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz ich rodzin lub ˝o∏nierzy zawodowych oraz
ich rodzin, zachowuje prawo do przydzielonego lokalu
mieszkalnego wed∏ug norm powszechnie obowiàzujà-
cych lub mo˝e byç przeniesiony do zamiennego lokalu
mieszkalnego.

Rozdzia∏ 13

Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Art. 103. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
mianowania funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bo-
we.

2.191) Z tytu∏u s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje jed-
no uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne okreÊlone
w ustawie.

3.192) Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy stano-
wi wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç
ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bu-
d˝etowa.

4.192) WielokrotnoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 3, okreÊla Rada Ministrów w drodze rozporzà-
dzenia.

Art. 104. Uposa˝enie funkcjonariusza sk∏ada si´
z uposa˝enia zasadniczego i dodatków do uposa˝enia. 

Art. 105.193) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
i grupy uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy, za-
szeregowanie stanowisk s∏u˝bowych do poszczegól-
nych grup uposa˝enia zasadniczego oraz stopni etato-
wych, a tak˝e zasady wzrostu tego uposa˝enia z tytu∏u
wys∏ugi lat, uwzgl´dniajàc stawki i grupy uposa˝enia
zasadniczego, charakter i rodzaje stanowisk s∏u˝bo-
wych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
Stra˝y Granicznej, a tak˝e przyporzàdkowanie stano-
wisk do poszczególnych grup uposa˝enia zasadnicze-
go oraz odpowiadajàce tym stanowiskom stopnie eta-
towe, jak równie˝ zasady wzrostu uposa˝enia zasadni-
czego z tytu∏u wys∏ugi lat.

Art. 106.194) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i tryb
zaliczania okresów s∏u˝by i pracy do wys∏ugi lat
uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia za-
sadniczego, uwzgl´dniajàc okresy s∏u˝by w Stra˝y Gra-
nicznej, Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Policji,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝bie Wi´ziennej, Si-
∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, okresy trak-
towane jako równorz´dne ze s∏u˝bà w Stra˝y Granicz-
nej, okresy zakoƒczonego zatrudnienia, a tak˝e inne
okresy wliczane na mocy odr´bnych przepisów do
okresu pracy, jak równie˝ okolicznoÊci wy∏àczajàce za-
liczenie okresu s∏u˝by lub pracy do wys∏ugi lat, pod-
mioty w∏aÊciwe do ich zaliczania oraz sposób doku-
mentowania tych okresów.

Art. 107. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na stano-
wisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy upo-
sa˝enia zasadniczego zachowuje prawo do stawki upo-
sa˝enia pobieranego na poprzednio zajmowanym sta-
nowisku, do czasu uzyskania wy˝szej stawki uposa˝e-
nia wed∏ug stanowiska s∏u˝bowego.
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———————
189) Dodany przez art. 4 pkt 44 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 5.
190) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 55 pkt 2 ustawy,

o której mowa w przypisie 145, i art. 166 pkt 2 ustawy wy-
mienionej w przypisie 133 jako druga.

191) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu Êrodków na wynagro-
dzenia w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 133,
poz. 883, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014
i 1016 i Nr 160, poz. 1059, z 1999 r. Nr 62, poz. 684 i Nr 72,
poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69), która wesz∏a w ˝ycie
z mocà od dnia 1 stycznia 1995 r.

———————
192) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 ustawy z dnia

23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154,
poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.

193) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.

194) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1, oraz ze zmianà wprowadzonà
przez art. 166 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 133
jako druga.



2.195) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej,
w przypadkach szczególnie uzasadnionych, mo˝e ze-
zwoliç na zachowanie przez funkcjonariusza przenie-
sionego na stanowisko s∏u˝bowe, zaszeregowane do
ni˝szej grupy uposa˝enia zasadniczego, prawa do za-
szeregowania nale˝nego na poprzednio zajmowanym
stanowisku, z jednoczesnym zachowaniem stopnia
zwiàzanego z tym stanowiskiem.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariuszy
przeniesionych na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe na pod-
stawie art. 42 ust. 1 lub ust. 2 pkt 2 i 3 oraz funkcjona-
riuszy przeniesionych na w∏asnà proÊb´.

Art. 108. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce
dodatki do uposa˝enia:

1) dodatek za stopieƒ;

2) dodatek s∏u˝bowy;

3) dodatki uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊcia-
mi, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pe∏-
nienia s∏u˝by;

4) (uchylony).196)

2. Dodatkami do uposa˝enia o charakterze sta∏ym
sà dodatki ustalone w stawkach miesi´cznych.

3.197) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pra-
cy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki otrzymy-
wania dodatków do uposa˝enia, o których mowa
w ust. 1, oraz ich wysokoÊç, uwzgl´dniajàc okoliczno-
Êci uzasadniajàce ich przyznanie oraz okresowe pod-
wy˝szenie lub obni˝enie, jak równie˝ rodzaje i wyso-
koÊç dodatków przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi ze
wzgl´du na szczególne w∏aÊciwoÊci, kwalifikacje, wa-
runki albo miejsce pe∏nienia s∏u˝by. 

Art. 109.198) 1. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki do
uposa˝enia o charakterze sta∏ym sà p∏atne miesi´cznie
z góry. 

2. Wyp∏ata uposa˝eƒ oraz innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych nast´puje w formie bezpoÊredniej lub na ra-
chunek w banku wskazanym w formie pisemnej przez
funkcjonariusza, a w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach nale˝noÊç mo˝e byç przes∏ana na adres wska-
zany przez funkcjonariusza. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dodatki o charak-
terze sta∏ym p∏atne z do∏u, uwzgl´dniajàc termin oraz
tryb ich wyp∏acania.

Art. 110. 1.199) Zmiana wysokoÊci uposa˝enia na-
st´puje z dniem zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajà-
cych t´ zmian´.

2. Je˝eli prawo do uposa˝enia powsta∏o lub zmia-
na uposa˝enia nastàpi∏a w ciàgu miesiàca, uposa˝enie
na czas do koƒca miesiàca oblicza si´ w wysokoÊci 1/30
cz´Êci miesi´cznego uposa˝enia za ka˝dy dzieƒ, gdy
przepisy szczególne nie stanowià inaczej.

3. Prawo do uposa˝enia wygasa z ostatnim dniem
miesiàca, w którym nastàpi∏o zwolnienie funkcjonariu-
sza ze s∏u˝by lub zaistnia∏y inne okolicznoÊci uzasad-
niajàce wygaÊni´cie tego prawa.

Art. 111. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w któ-
rym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.

2. Organ w∏aÊciwy do rozpatrywania roszczeƒ mo-
˝e nie uwzgl´dniç przedawnienia, je˝eli opóênienie
w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wy-
jàtkowymi okolicznoÊciami.

3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa:

1)200) ka˝da czynnoÊç przed kierownikiem jednostki
organizacyjnej Stra˝y Granicznej, upowa˝nionym
do rozpatrywania roszczeƒ, podj´ta bezpoÊrednio
w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokoje-
nia roszczenia;

2) uznanie roszczenia.

Art. 112. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nast´-
pujàce Êwiadczenia pieni´˝ne: 

1) zasi∏ek na zagospodarowanie;

2) nagrody roczne;

3) nagrody jubileuszowe;

4)201) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zle-
conych zadaƒ wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝-
bowe;

5) nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia;

6) Êwiadczenia zwiàzane ze zwolnieniem ze s∏u˝by.

2. W razie Êmierci funkcjonariusza lub cz∏onka jego
rodziny, przys∏ugujà:

1) zasi∏ek pogrzebowy;

2) odprawa poÊmiertna.

3.202) Funkcjonariusz mo˝e otrzymywaç równie˝
nagrody i zapomogi, o których mowa w art. 114 ust. 1
i 2.
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195) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 87 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
196) Przez art. 51 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 152. 
197) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
198) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
199) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 90 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 

———————
200) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
201) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 45 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 
202) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 92 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 



Art. 113. 1.203) Funkcjonariuszowi, w zwiàzku z mia-
nowaniem na sta∏e, przys∏uguje zasi∏ek na zagospoda-
rowanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
nale˝nymi w dniu mianowania na sta∏e.

2.204) Zasi∏ek, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w Stra˝y Gra-
nicznej po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej
lub innej s∏u˝by, w czasie której otrzyma∏ taki zasi∏ek.

Art. 114.205) 1. Funkcjonariuszowi mogà byç przy-
znawane nagrody uznaniowe i zapomogi. 

2. Zapomogi mogà byç przyznawane funkcjonariu-
szom w przypadku zdarzeƒ losowych, kl´sk ˝ywio∏o-
wych, d∏ugotrwa∏ej choroby lub Êmierci cz∏onka rodzi-
ny oraz innych zdarzeƒ powodujàcych istotne pogor-
szenie warunków materialnych. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki przyznawania na-
gród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg,
uwzgl´dniajàc sposób ustalania okresu s∏u˝by warun-
kujàcego nabycie prawa do nagrody rocznej, wysokoÊç
tej nagrody, przes∏anki jej obni˝enia i przypadki, kiedy
nagroda nie przys∏uguje, termin wyp∏aty nagrody rocz-
nej, okolicznoÊci uzasadniajàce przyznanie funkcjona-
riuszowi nagrody uznaniowej, zapomogi, w∏aÊciwoÊç
prze∏o˝onych oraz tryb post´powania w tych sprawach.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pra-
cy oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç funduszu na nagrody roczne, nagrody uznanio-
we i zapomogi dla funkcjonariuszy, uwzgl´dniajàc jed-
nostki organizacyjne Stra˝y Granicznej, w których two-
rzy si´ fundusz, sposób ustalania wysokoÊci Êrodków
finansowych przeznaczonych na nagrody i zapomogi,
zasady zwi´kszania wysokoÊci funduszu, a tak˝e spo-
sób ustalania wielkoÊci Êrodków pozostajàcych w dys-
pozycji kierowników jednostek organizacyjnych Stra˝y
Granicznej, przeznaczonych na nagrody.

Art. 115.206) 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà na-
grody jubileuszowe w wysokoÊci:

po 20 latach s∏u˝by —   75%,

po 25 latach s∏u˝by — 100%,

po 30 latach s∏u˝by — 150%,

po 35 latach s∏u˝by — 200%,

po 40 latach s∏u˝by — 300%

miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego, wraz z dodat-
kami o charakterze sta∏ym.

2.207) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pra-
cy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, okresy wliczane
do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y nabycie prawa do
nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wyp∏a-
cania, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci okresy s∏u˝by,
pracy i nauki powodujàce nabycie prawa do nagrody
jubileuszowej, sposób dokumentowania tych okresów,
a tak˝e obliczania tej nagrody i post´powania w przy-
padku zbiegu prawa do kilku nagród oraz termin i spo-
sób wyp∏acania nagrody.

Art. 116.208) 1. Za wykonywanie zadaƒ zleconych
wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe funkcjona-
riusz otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki otrzymywania
wynagrodzenia za zadania okreÊlone w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc rodzaje wykonywanych prac, za które przys∏ugu-
je dodatkowe wynagrodzenie, jego wysokoÊç oraz ter-
miny wyp∏aty.

3. Wynagrodzenie za dokonane przez funkcjonariu-
szy wynalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnie-
nia normujà odr´bne przepisy.

Art. 117.209) 1. W razie przeniesienia do pe∏nienia s∏u˝-
by do innej miejscowoÊci albo delegowania do czasowe-
go pe∏nienia s∏u˝by, funkcjonariuszowi przys∏ugujà na-
le˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pra-
cy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç, warun-
ki oraz tryb przyznawania nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc zakres podró˝y s∏u˝bowej, spo-
soby obliczania czasu podró˝y s∏u˝bowej oraz rodzaje
nale˝noÊci i sposoby ustalania ich wysokoÊci, a tak˝e
terminy i tryb wyp∏aty nale˝noÊci i podmioty uprawnio-
ne do podejmowania decyzji w tych sprawach. 

Art. 117a.210) W zakresie odbywania przez funkcjo-
nariuszy zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych stosuje
si´ odpowiednio przepisy w sprawie zasad ustalania
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracowni-
kom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju. 

Art. 117b.211) 1. Funkcjonariuszowi, który na pod-
stawie odr´bnych przepisów wykonuje sta∏e zadania
s∏u˝bowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przys∏uguje rycza∏t na pokrycie kosztów wy˝ywienia
i innych drobnych wydatków. Sta∏e wykonywanie za-
daƒ s∏u˝bowych poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
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203) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 4 pkt 46 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 5. 
204) Dodany przez art. 4 pkt 46 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 5. 
205) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
206) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 47 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 

———————
207) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
208) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 96 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
210) Dodany przez art. 1 pkt 97 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
211) Dodany przez art. 1 pkt 97 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1, który w tej cz´Êci wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r. 



skiej, w wymiarze czasu nieprzekraczajàcym 24 godzi-
ny, nie stanowi podró˝y s∏u˝bowej w rozumieniu prze-
pisów, o których mowa w art. 117a. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, walut´, w jakiej b´dzie wy-
p∏acany rycza∏t, sposób obliczania i wyp∏acania oraz wy-
sokoÊç rycza∏tu, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
przy obliczaniu wysokoÊci rycza∏tu liczb´ godzin wyko-
nywania zadaƒ przez funkcjonariusza w ciàgu doby. 

Art. 118. 1.212) Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 3—8 oraz
ust. 3 otrzymuje:

1) odpraw´;

2) ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy nie-
wykorzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by oraz za
urlopy zaleg∏e;

3)213) zrycza∏towany ekwiwalent pieni´˝ny za niewy-
korzystany w danym roku przejazd, ze Êrodków
w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicznej;

4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca za-
mieszkania dla siebie, ma∏˝onka oraz dzieci pozo-
stajàcych na jego utrzymaniu oraz zwrot kosztów
przewozu urzàdzenia domowego wed∏ug zasad
obowiàzujàcych przy przeniesieniach s∏u˝bowych;

5)214) niewykorzystane w danym roku Êwiadczenia
pieni´˝ne przys∏ugujàce stosownie do przepisów
wydanych na podstawie art. 77 ust. 4;

6)215) nagrody, o których mowa w art. 11a ust. 1.

2.216) Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na pod-
stawie art. 45 ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz
ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzystane przed zwol-
nieniem ze s∏u˝by urlopy wypoczynkowe.

3.217) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
lub upowa˝niony przez niego prze∏o˝ony mo˝e w przy-
padkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´dnienie
przyznaç, z uwagi na uzasadnione potrzeby rodziny
funkcjonariusza, odpraw´ w wysokoÊci nieprzekracza-
jàcej 50% w razie zwolnienia go ze s∏u˝by na podstawie
art. 45 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2.

4.218) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób obliczania
i wyp∏acania ekwiwalentu pieni´˝nego za niewykorzy-

stane przez funkcjonariuszy urlopy wypoczynkowe
oraz podmioty w∏aÊciwe w tych sprawach. Rozporzà-
dzenie powinno okreÊliç podstaw´ obliczania ekwiwa-
lentu, wià˝àc jego wysokoÊç z liczbà dni niewykorzy-
stanego urlopu, oraz sposób jego wyp∏aty. 

Art. 119. 1. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej równa si´ wysokoÊci trzymiesi´cznego
uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakte-
rze sta∏ym, nale˝nymi na ostatnio zajmowanym stano-
wisku s∏u˝bowym. Odprawa ulega zwi´kszeniu o 20%
uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakte-
rze sta∏ym za ka˝dy dalszy pe∏ny rok wys∏ugi ponad
5 lat nieprzerwanej s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci szeÊcio-
miesi´cznego zasadniczego uposa˝enia wraz z dodat-
kami o charakterze sta∏ym. Okres s∏u˝by przekraczajà-
cy 6 miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci odprawy uwzgl´dnia
si´ równie˝ okres nieprzerwanej zawodowej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli bezpoÊrednio po zwolnieniu z tej
s∏u˝by ˝o∏nierz zosta∏ przyj´ty do s∏u˝by w Stra˝y Gra-
nicznej i nie otrzyma∏ odprawy z tytu∏u poprzednio pe∏-
nionej s∏u˝by.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku podj´cia s∏u˝by w Stra˝y Granicznej po zwolnie-
niu ze s∏u˝by w innych s∏u˝bach, w których przys∏ugu-
jà Êwiadczenia tego rodzaju.

4. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza w s∏u˝-
bie przygotowawczej równa si´ wysokoÊci jednomie-
si´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na ostatnio zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym.

Art. 120. 1.219) W razie Êmierci funkcjonariusza, po-
zosta∏ej po nim rodzinie przys∏uguje odprawa poÊmiert-
na w takiej wysokoÊci, w jakiej przys∏ugiwa∏aby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby by∏ zwolniony ze
s∏u˝by, Êwiadczenia okreÊlone w art. 118 ust. 1 pkt 2—4
oraz nagrody, o których mowa w art. 11a ust. 1.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który pozostawa∏
z nim we wspólnoÊci ma∏˝eƒskiej, a w dalszej kolejno-
Êci dzieciom oraz rodzicom, je˝eli w dniu Êmierci funk-
cjonariusza spe∏niali warunki do uzyskania renty ro-
dzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin220) lub
˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do zaginio-
nych funkcjonariuszy. Zagini´cie funkcjonariusza oraz
zwiàzek tego zagini´cia ze s∏u˝bà stwierdza minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych19).

Art. 121. 1.221) Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej,
zwolnionemu ze s∏u˝by na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1
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212) Zdanie wst´pne ze zmianami wprowadzonymi przez

art. 4 pkt 49 lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 5,
i przez art. 1 pkt 98 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której
mowa w przypisie 1. 

213) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 98 lit. a tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

214) Dodany przez art. 4 pkt 49 lit. b ustawy, o której mowa
w przypisie 5. 

215) Dodany przez art. 1 pkt 98 lit. a tiret trzecie ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

216) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 98 lit. b ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

217) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 98 lit. c ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

218) Dodany przez art. 1 pkt 98 lit. d ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 

———————
219) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 99 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
220) Obecnie sà to przepisy ustawy, o której mowa w przypi-

sie 145.
221) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 152.



oraz ust. 2 pkt 4, wyp∏aca si´ co miesiàc przez okres ro-
ku po zwolnieniu ze s∏u˝by Êwiadczenie pieni´˝ne
w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu zasadnicze-
mu wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, pobierany-
mi na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym.

2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do Êwiadcze-
nia okreÊlonego w ust. 1, który naby∏ prawo do zaopa-
trzenia emerytalnego, przys∏uguje prawo wyboru jed-
nego z tych Êwiadczeƒ.

3.222) Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by na
podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 i 7, który z powodu nadal
trwajàcej choroby nie mo˝e podjàç zatrudnienia, wy-
p∏aca si´ co miesiàc Êwiadczenia pieni´˝ne okreÊlone
w ust. 1 przez okres choroby, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 3 miesi´cy, chyba ˝e wczeÊniej komisja lekarska
wyda orzeczenie o niezdolnoÊci do s∏u˝by stanowiàce
podstaw´ do ustalenia prawa do renty.

Art. 122. Odprawa, o której mowa w art. 118, oraz
Êwiadczenia okreÊlone w art. 121 nie przys∏ugujà funk-
cjonariuszowi, który bezpoÊrednio po zwolnieniu ze
s∏u˝by zosta∏ przyj´ty do zawodowej s∏u˝by wojskowej
lub do innej s∏u˝by, w której przys∏uguje prawo do ta-
kich Êwiadczeƒ.

Art. 123. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza, niezale˝-
nie od odprawy poÊmiertnej, o której mowa w art. 120,
przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysokoÊci:

1) trzymiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, je-
˝eli koszty pogrzebu ponosi ma∏˝onek, dzieci, wnu-
ki, rodzeƒstwo lub rodzice;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1, je˝eli koszty
pogrzebu ponosi inna osoba.

2.223) Je˝eli Êmierç funkcjonariusza nastàpi∏a na
skutek wypadku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà,
koszty pogrzebu pokrywa si´ ze Êrodków w∏aÊciwego
organu Stra˝y Granicznej. Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej mo˝e wyraziç zgod´ na pokrycie kosztów
pogrzebu funkcjonariusza zmar∏ego wskutek choroby
pozostajàcej w zwiàzku ze s∏u˝bà. 

3.224) W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjo-
nariusza ze Êrodków w∏aÊciwego organu Stra˝y Gra-
nicznej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 przys∏u-
guje po∏owa zasi∏ku pogrzebowego.

Art. 124. 1. W razie Êmierci cz∏onka rodziny funkcjo-
nariusza, osobie, która pokry∏a koszty pogrzebu, przy-
s∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysokoÊci:

1) dwumiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na

ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym —
je˝eli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1 — je˝eli kosz-
ty pogrzebu ponosi inna osoba.

2.225) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki pokrywania
kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze Êrodków w∏aÊci-
wego organu Stra˝y Granicznej oraz cz∏onków rodziny,
na których przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy, uwzgl´d-
niajàc rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosz-
tów pogrzebu, ich wysokoÊç, przypadki oraz sposób
ustalania, tryb wyp∏aty zasi∏ku pogrzebowego lub jego
wyrównania z tytu∏u Êmierci cz∏onka rodziny oraz do-
kumenty wymagane do jego wyp∏aty. 

3. W razie zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku pogrzebo-
wego okreÊlonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasi∏ku
pogrzebowego na podstawie przepisów odr´bnych,
uprawnionej osobie przys∏uguje wy˝szy zasi∏ek, a je˝e-
li pobra∏a zasi∏ek ni˝szy — odpowiednie wyrównanie.

Art. 125. 1.226) W razie choroby, urlopu, zwolnienia
od zaj´ç s∏u˝bowych oraz w okresie pozostawania
w dyspozycji funkcjonariusz otrzymuje uposa˝enie za-
sadnicze, dodatki do uposa˝enia o charakterze sta∏ym
i inne nale˝noÊci pieni´˝ne nale˝ne na ostatnio zajmo-
wanym stanowisku s∏u˝bowym — z uwzgl´dnieniem
powsta∏ych w tym okresie zmian, majàcych wp∏yw na
prawo do uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych
lub na ich wysokoÊç.

2.227) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, warunki ogra-
niczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci wyp∏aty niektórych do-
datków do uposa˝enia w okresie choroby, urlopu oko-
licznoÊciowego lub pozostawania w dyspozycji. Roz-
porzàdzenie powinno okreÊliç zakres ograniczenia wy-
p∏aty dodatków, uwzgl´dniajàc ich charakter, a tak˝e
warunki przyznawania dodatków w szczególnych oko-
licznoÊciach oraz podmioty w∏aÊciwe w tych sprawach. 

Art. 126.228) 1. Funkcjonariusz skierowany do szko-
∏y lub na przeszkolenie albo na studia w kraju otrzymu-
je uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz warunki
wyp∏aty uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych,
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc przypadki
uprawniajàce funkcjonariusza skierowanego do szko∏y
lub na przeszkolenie albo na studia w kraju do otrzymy-
wania uposa˝enia oraz sposób obliczania zrycza∏towa-
nego równowa˝nika pieni´˝nego na pokrycie kosztów
przejazdu, a tak˝e sposób rozliczania podró˝y s∏u˝bo-
wych wynikajàcych z odbywanej nauki.
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222) Dodany przez art. 4 pkt 50 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 5, i ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 100
ustawy, o której mowa w przypisie 1.

223) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 101 lit. a
i b ustawy, o której mowa w przypisie 1.

224) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 101 lit. a ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

———————
225) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 102 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
226) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 103 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
227) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 103 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
228) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 104 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 



3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
oraz warunki wyp∏aty uposa˝enia i innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych funkcjonariuszowi skierowanemu do akademii
lub innych szkó∏ (na kursy) za granicà, uwzgl´dniajàc wa-
runki otrzymywania przez funkcjonariusza skierowanego
do akademii lub innych szkó∏ (na kursy) za granicà upo-
sa˝enia, jego wysokoÊç i sposób wyp∏acania.

Art. 127. 1. W razie pobierania przez funkcjonariu-
sza wynagrodzenia przewidzianego w przepisach
o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska paƒstwowe, funkcjonariuszowi oraz cz∏on-
kom jego rodziny przys∏ugujà Êwiadczenia i nale˝noÊci
pieni´˝ne z tytu∏u s∏u˝by, okreÊlone w niniejszej usta-
wie, z wyjàtkiem nale˝noÊci, o których mowa w art. 76.

2. Âwiadczenia i nale˝noÊci pieni´˝ne okreÊlone
w ust. 1 wyp∏aca si´ w wysokoÊci ustalonej, z uwzgl´d-
nieniem wynagrodzenia nale˝nego funkcjonariuszowi
na ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym lub
wed∏ug stawki obowiàzujàcej w dniu zwolnienia ze
s∏u˝by albo w dniu jego Êmierci.

Art. 128. 1.229) Funkcjonariuszowi zawieszonemu
w czynnoÊciach s∏u˝bowych zawiesza si´ od najbli˝szego
terminu p∏atnoÊci 50% ostatnio nale˝nego uposa˝enia.

2.230) W razie uchylenia lub ustania z mocy prawa za-
wieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, funkcjonariusz
otrzymuje zawieszonà cz´Êç uposa˝enia oraz obligato-
ryjne podwy˝ki tego uposa˝enia, wprowadzone w okre-
sie zawieszenia, chyba ˝e zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by
z powodu skazania prawomocnym orzeczeniem sàdu
albo ukarany karà dyscyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by.

Art. 129. 1.231) Funkcjonariuszowi tymczasowo
aresztowanemu zawiesza si´ od najbli˝szego terminu
p∏atnoÊci 50% ostatniego nale˝nego uposa˝enia.

2. W razie umorzenia post´powania karnego lub
uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sàdu, funk-
cjonariusz otrzymuje zawieszonà cz´Êç uposa˝enia
oraz obligatoryjne podwy˝ki tego uposa˝enia, wpro-
wadzone w okresie zawieszenia, choçby umorzenie lub
uniewinnienie nastàpi∏o po zwolnieniu funkcjonariu-
sza ze s∏u˝by, z zastrze˝eniem przepisu ust. 3.

2a.232) Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie uniewinnienia albo wymierzenia innej kary dyscy-
plinarnej ni˝ kara wydalenia ze s∏u˝by w wyniku wzno-
wienia post´powania dyscyplinarnego, w którym kara
taka zosta∏a wymierzona.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
post´powanie karne umorzono z powodu przedawnie-

nia lub amnestii, a tak˝e w razie warunkowego umorze-
nia post´powania karnego.

Art. 130. 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie
opuÊci∏ miejsce pe∏nienia s∏u˝by albo pozostaje poza
nim lub nie podejmuje s∏u˝by, zawiesza si´ uposa˝enie
od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci. Je˝eli funkcjona-
riusz pobra∏ ju˝ za czas nieusprawiedliwionej nieobec-
noÊci uposa˝enie, potràca mu si´ odpowiednià cz´Êç
uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.

2. W razie uznania nieobecnoÊci za usprawiedliwio-
nà, wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi zawieszone uposa-
˝enie; w przypadku nieobecnoÊci nieusprawiedliwio-
nej funkcjonariusz traci za ka˝dy dzieƒ nieobecno-
Êci 1/30 cz´Êç uposa˝enia miesi´cznego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia przez funkcjona-
riusza obowiàzków s∏u˝bowych.

4. Funkcjonariuszowi, który rozpoczyna urlop bez-
p∏atny w ciàgu miesiàca kalendarzowego, przys∏uguje
uposa˝enie w wysokoÊci 1/30 uposa˝enia miesi´czne-
go za ka˝dy dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ rozpocz´cia urlo-
pu bezp∏atnego. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝ uposa-
˝enie za czas urlopu bezp∏atnego, potràca mu si´ odpo-
wiednià cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.

Art. 131. 1. Z uposa˝enia funkcjonariuszy mogà byç
dokonywane potràcenia na podstawie sàdowych i ad-
ministracyjnych tytu∏ów wykonawczych oraz na pod-
stawie przepisów szczególnych — na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych
przepisach szczególnych, je˝eli dalsze przepisy niniej-
szej ustawy nie stanowià inaczej.

2.233) Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, ro-
zumie si´ uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝e-
nia, odpraw´ wymienionà w art. 118 oraz Êwiadczenia
okreÊlone w art. 116 i 121.

3. (uchylony).234)

4.235) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jednostki organiza-
cyjne w∏aÊciwe do dokonywania potràceƒ z uposa˝e-
nia oraz tryb post´powania w tych sprawach, uwzgl´d-
niajàc przypadki dokonywania potràceƒ z uposa˝enia,
w tym potràceƒ za zgodà funkcjonariusza i w trybie
bezegzekucyjnym, oraz sposób ich dokonywania. 

Art. 132.236) Przepisu art. 131 ust. 1 i 2 nie stosuje si´
do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczególno-
Êci na koszty podró˝y s∏u˝bowej, delegacji i przeniesie-
nia. Nale˝noÊci te potràca si´ z uposa˝enia w pe∏nej wy-
sokoÊci, niezale˝nie od potràceƒ z innych tytu∏ów.
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229) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 152.
230) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 105 ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
231) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 152. 
232) Dodany przez art. 1 pkt 106 ustawy, o której mowa

w przypisie 1. 

———————
233) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 152. 
234) Przez art. 51 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w przypi-

sie 152. 
235) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 107 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
236) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 152. 



Art. 133. (uchylony).237)

Rozdzia∏ 14

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
i karna funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Art. 134. Funkcjonariusz ponosi odpowiedzialnoÊç
dyscyplinarnà za pope∏nione przest´pstwa i wykrocze-
nia — niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci karnej.

Art. 135.238) 1. Funkcjonariusz podlega odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny
s∏u˝bowej, nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej,
a zw∏aszcza honoru, godnoÊci i dobrego imienia s∏u˝-
by, oraz w innych przypadkach okreÊlonych w usta-
wie.

2. Naruszeniem dyscypliny s∏u˝bowej jest:

1) niedope∏nienie obowiàzków funkcjonariusza wyni-
kajàcych ze z∏o˝onego Êlubowania, a tak˝e przepi-
sów niniejszej ustawy i przepisów wydanych na jej
podstawie;

2) odmowa wykonania lub niewykonanie rozkazu lub
innego polecenia, z zastrze˝eniem przypadku okre-
Êlonego w art. 63 ust. 2;

3) zaniechanie czynnoÊci s∏u˝bowej albo wykonanie
jej w sposób niedba∏y lub nieprawid∏owy;

4) niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych albo prze-
kroczenie uprawnieƒ okreÊlonych w przepisach
prawa;

5) Êwiadome wprowadzenie w b∏àd prze∏o˝onego lub
innego funkcjonariusza, je˝eli spowodowa∏o to lub
mog∏o spowodowaç szkod´ s∏u˝bie, funkcjonariu-
szowi lub innej osobie;

6) nadu˝ycie zajmowanego stanowiska dla osiàgni´-
cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej;

7) porzucenie s∏u˝by;

8) samowolne oddalenie si´ z rejonu zakwaterowania
bàdê nieusprawiedliwione opuszczenie lub niesta-
wienie si´ do miejsca pe∏nienia s∏u˝by;

9) wprowadzenie si´ w stan ograniczajàcy zdolnoÊç
wykonywania zadania s∏u˝bowego albo uniemo˝li-
wiajàcy jego wykonanie;

10) umyÊlne naruszenie dóbr osobistych innego funk-
cjonariusza w czasie pe∏nienia s∏u˝by.

3. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o wsz-
cz´te na wniosek sàdu lub prokuratora, organ wnio-
skujàcy informuje si´ o wyniku tego post´powania.

Art. 136. 1.239) Funkcjonariuszowi mogà byç wy-
mierzane kary dyscyplinarne:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) surowa nagana;

4) nagana z ostrze˝eniem;

5) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by na
zajmowanym stanowisku;

6) wyznaczenie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe;

7) obni˝enie stopnia;

8) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by;

9) wydalenie ze s∏u˝by.

2.240) Prawomocne wymierzenie kary, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 9, powoduje zakaz przyj´cia do Stra˝y
Granicznej przez okres 10 lat. 

3.241) W stosunku do funkcjonariuszy w s∏u˝bie kan-
dydackiej oprócz kar wymienionych w ust. 1 mo˝na po-
nadto orzec zakaz opuszczania miejsca zakwaterowa-
nia na okres nie d∏u˝szy ni˝ 15 dni.

4.242) W uzasadnionych przypadkach mo˝na ∏àczyç
kar´ wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe oraz
kar´ wydalenia ze s∏u˝by z karà obni˝enia stopnia. 

Art. 136a.243) 1. Obwiniony ma prawo korzystania
z pomocy obroƒcy.

2. Obroƒcà w post´powaniu dyscyplinarnym mo˝e
byç funkcjonariusz Stra˝y Granicznej wskazany przez
obwinionego. Obroƒca jest uprawniony do reprezen-
towania obwinionego w granicach udzielonego na pi-
Êmie pe∏nomocnictwa.

Art. 136b.243) 1. Wymierzanie kar dyscyplinarnych,
z zastrze˝eniem art. 59, nale˝y do: 

1) komendantów oddzia∏ów, komendantów oÊrod-
ków szkolenia, Komendanta Granicznej Placówki
Kontrolnej Warszawa-Ok´cie oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Komendy G∏ównej; 

2) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej. 

2. Wymierzenie kary, o której mowa w art. 136
ust. 1 pkt 9, nale˝y do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej. 

3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego
w pierwszej instancji przez podmioty, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, odwo∏anie przys∏uguje do Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej. 

4. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego
w pierwszej instancji przez Komendanta G∏ównego
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237) Przez art. 55 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 145. 
238) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 108 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
239) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 51 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5. 

———————
240) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 109 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
241) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 109 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
242) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 109 lit. c ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
243) Dodany przez art. 1 pkt 110 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 



Stra˝y Granicznej odwo∏anie przys∏uguje do ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. 

5.244) Na orzeczenie koƒczàce post´powanie dyscy-
plinarne funkcjonariuszom przys∏uguje skarga do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego. 

5.245) Na orzeczenie koƒczàce post´powanie dyscypli-
narne funkcjonariuszom przys∏uguje skarga do sàdu admini-
stracyjnego.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przeprowadzania po-
st´powania dyscyplinarnego, przes∏anki wymierzania
kar, ich wykonywanie, tryb odwo∏ywania si´ od kar,
a tak˝e w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w sprawach dyscypli-
narnych, uwzgl´dniajàc zakres w∏adzy dyscyplinarnej
prze∏o˝onych, przypadki, w których post´powania dys-
cyplinarnego nie wszczyna si´, czas trwania post´po-
wania dyscyplinarnego, prawa obwinionego, podsta-
wy zawieszania post´powania oraz okolicznoÊci jego
wznawiania, rodzaje wydanych orzeczeƒ, a tak˝e doku-
menty wymagane w tych sprawach. 

Art. 137. 1.246) Nie mo˝na wszczàç post´powania
dyscyplinarnego po up∏ywie 90 dni od dnia otrzymania
przez prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 136b ust. 1,
wiadomoÊci o pope∏nieniu przewinienia lub narusze-
nia dyscypliny s∏u˝bowej.

1a.247) Je˝eli funkcjonariusz z powodu nieobecno-
Êci w s∏u˝bie nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia wyjaÊnieƒ,
bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna
si´, a rozpocz´ty ulega zawieszeniu do dnia stawienia
si´ funkcjonariusza do s∏u˝by. 

2. Nie mo˝na wymierzyç funkcjonariuszowi kary
dyscyplinarnej po up∏ywie 1 roku od dnia pope∏nienia
czynu, o którym mowa w ust. 1.

2a.248) Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ przy wymie-
rzaniu kary dyscyplinarnej w wyniku wznowienia po-
st´powania dyscyplinarnego, pod warunkiem ˝e kara
ta nie jest wy˝sza od kary dyscyplinarnej wymierzonej
w post´powaniu, które zosta∏o wznowione. 

3.249) W przypadku gdy czyn, o którym mowa
w ust. 1, stanowi jednoczeÊnie przest´pstwo albo wy-
kroczenie, przedawnienie karalnoÊci dyscyplinarnej

nast´puje z up∏ywem okresu przedawnienia karalnoÊci
przest´pstwa albo wykroczenia.

Art. 137a.250) 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej pole-
ga na uznaniu kary za nieby∏à, usuni´ciu z akt osobo-
wych funkcjonariusza orzeczenia o ukaraniu oraz uczy-
nieniu nieczytelnym zapisu o karalnoÊci. 

2. Kary dyscyplinarne ulegajà zatarciu po up∏ywie
nast´pujàcych okresów od dnia ich wykonania: 

1) 6 miesi´cy — kary, o których mowa w art. 136 ust. 1
pkt 1 i ust. 3; 

2) 12 miesi´cy — kary, o których mowa w art. 136
ust. 1 pkt 2—4; 

3) 24 miesi´cy — kary, o których mowa w art. 136
ust. 1 pkt 5—7; 

4) 36 miesi´cy — kara, o której mowa w art. 136 ust. 1
pkt 8. 

3. Kara dyscyplinarna, w przypadku wykazania
przez funkcjonariusza odwagi lub szczególnych osià-
gni´ç w wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych, mo˝e ulec
zatarciu przed up∏ywem okresów, o których mowa
w ust. 2. Okresy te mogà byç skrócone nie wi´cej ni˝
o jednà trzecià. 

4. Je˝eli funkcjonariusz zostanie ponownie ukarany
przed zatarciem poprzednio wymierzonej kary dyscy-
plinarnej, okres wymagany do zatarcia tej kary liczy si´
od dnia wykonania nowej kary. 

5. W przypadku okreÊlonym w art. 136 ust. 4 zatar-
cie kar nast´puje z up∏ywem terminu przewidzianego
dla kary surowszej. 

Art. 138. 1.—5. (uchylone).251)

6.252) Je˝eli post´powanie dyscyplinarne prowa-
dzone przeciwko funkcjonariuszowi, za czyn b´dàcy
wykroczeniem podlegajàcym rozpoznaniu w trybie
przepisów Kodeksu post´powania w sprawach o wy-
kroczenia, zostanie umorzone w zwiàzku ze zwolnie-
niem funkcjonariusza ze s∏u˝by, w∏aÊciwoÊç do rozpo-
znania sprawy przechodzi na organ powo∏any do roz-
strzygania w sprawach o wykroczenia.

Art. 139. (uchylony).253)

Art. 140. 1. Za czyny, za które w myÊl odr´bnych
przepisów w∏aÊciwe organy sà uprawnione do nak∏a-
dania kar porzàdkowych, funkcjonariusze ponoszà wy-
∏àcznie odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà.
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———————
244) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w przypisie 245.
245) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 24 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

246) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 111 lit. a ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

247) Dodany przez art. 1 pkt 111 lit. b ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 

248) Dodany przez art. 1 pkt 111 lit. c ustawy, o której mowa
w przypisie 1. 

249) Dodany przez art. 4 pkt 52 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 5, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 111
lit. d ustawy, o której mowa w przypisie 1. 

———————
250) Dodany przez art. 1 pkt 112 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1. 
251) Przez art. 5 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. —

Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 2001 r. 

252) Dodany przez art. 1 pkt 113 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

253) Przez art. 5 § 5 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 251.



2. OdpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej podlegajà
równie˝ funkcjonariusze w przypadkach, gdy w∏aÊciwe
organy sà uprawnione do stosowania grzywny w celu
przymuszenia. 

3.254) O pociàgni´cie funkcjonariusza do odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej wyst´pujà organy, o których
mowa w ust. 1 i 2, do komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej.

Art. 141. (uchylony).255)

Art. 142. (uchylony).256)

Art. 143.257) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii
zwiàzku zawodowego funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci zasady okreÊlone w rozdziale 3.

Art. 143a.258) Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318
i 344 Kodeksu karnego majà odpowiednie zastosowa-
nie do funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Art. 144. (uchylony).259)

Art. 145. (uchylony).259)

Art. 146. (uchylony).259)

Art. 146a. (uchylony).260)

Art. 147. (uchylony).259)

Art. 147a.261) 1. Kto odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà
w Stra˝y Granicznej uporczywie nie wykonuje poleceƒ
w sprawach s∏u˝bowych,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Kto odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà w Stra˝y Gra-
nicznej samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce wy-
konywania obowiàzków s∏u˝bowych na czas powy˝ej
czternastu dni kalendarzowych lub przez taki czas sa-
mowolnie poza nim pozostaje,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

3. Kto odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà w Stra˝y Gra-
nicznej opuszcza wyznaczone miejsce wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych na czas powy˝ej dwóch dni
kalendarzowych lub przez taki czas samowolnie poza
nim pozostaje,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do roku.

4. Kto odbywajàc s∏u˝b´ kandydackà w Stra˝y Gra-
nicznej w celu trwa∏ego uchylenia si´ od s∏u˝by opusz-
cza wyznaczone miejsce wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych lub w takim celu poza nim pozostaje,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5.

Art. 147b.262) 1. Kto, b´dàc obowiàzany do z∏o˝enia
oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 91a, podaje w nim
nieprawd´, podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5.

2. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu
okreÊlonego w ust. 1 podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.

Rozdzia∏ 15

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 148. 1. (pomini´ty).263) 

2. (pomini´ty).263)

3. Z dniem zorganizowania Stra˝y Granicznej zosta-
nà rozformowane Wojska Ochrony Pogranicza, a doku-
menty, mienie oraz etaty tych wojsk Minister Spraw
Wewn´trznych przeka˝e Stra˝y Granicznej. 

Art. 149. Ilekroç w przepisach prawa jest mowa
o „Wojskach Ochrony Pogranicza” i „˝o∏nierzach Wojsk
Ochrony Pogranicza”, nale˝y przez to rozumieç „Stra˝
Granicznà” i „funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej”.

Art. 150. (pomini´ty).263)

Art. 151. 1. ˚o∏nierze zawodowi i policjanci, pe∏nià-
cy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy s∏u˝b´ w Wojskach
Ochrony Pogranicza, którzy zg∏oszà si´ w trybie prze-
widzianym w art. 34 ust. 1 i zostanà przyj´ci do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej, podlegajà zwolnieniu z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝by w Policji, z chwilà
przyj´cia do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.

2. (pomini´ty).263)

3. ˚o∏nierzom zawodowej s∏u˝by wojskowej lub
policjantom, którzy podejmà s∏u˝b´ w Stra˝y Granicz-
nej w trybie, o którym mowa w ust. 1, czas pe∏nienia
zawodowej s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝by w Policji wli-
cza si´ do okresu s∏u˝by w Stra˝y Granicznej w zakre-
sie wszystkich uprawnieƒ zwiàzanych z tà s∏u˝bà.

4. (pomini´ty).263)

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych19) lub
upowa˝niony przez niego prze∏o˝ony mo˝e osobom
przyj´tym do pe∏nienia s∏u˝by w Stra˝y Granicznej zali-
czyç na ich proÊb´ do wys∏ugi lat w Stra˝y Granicznej
prac´ w charakterze pracownika, o ile byli zatrudnieni
w resorcie spraw wewn´trznych lub obrony narodowej.

6.264) Okresu pracy zaliczonego do wys∏ugi lat
w Stra˝y Granicznej, o którym mowa w ust. 5, nie trak-
tuje si´ na równi ze s∏u˝bà dla celów emerytalnych.
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254) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 § 5 pkt 3 ustawy,

o której mowa w przypisie 251. 
255) Przez art. 1 pkt 114 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
256) Przez art. 1 pkt 115 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
257) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 116 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
258) Dodany przez art. 6 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —

Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113,
poz. 715), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r. 

259) Przez art. 6 § 3 ustawy, o której mowa w przypisie 258. 
260) Dodany przez art. 4 pkt 54 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 5, a nast´pnie skreÊlony przez art. 1 pkt 117 ustawy,
o której mowa w przypisie 1. 

261) Dodany przez art. 4 pkt 55 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 5.

———————
262) Dodany przez art. 1 pkt 118 ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
263) Zamieszczony w obwieszczeniu.
264) Dodany przez art. 55 pkt 4 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 145. 



Art. 152. 1. (pomini´ty).263)

2. Przepisy art.151 stosuje si´ odpowiednio do ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Morskiej Brygadzie Okr´-
tów Pogranicza.

Art. 153.265) 1. Poborowego skierowanego za jego
zgodà do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej mianuje si´ funk-
cjonariuszem w s∏u˝bie kandydackiej na okres równy
okresowi zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

2. Funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydackiej mogà
pe∏niç s∏u˝b´ granicznà, prowadziç dzia∏ania graniczne
i wykonywaç czynnoÊci administracyjno-porzàdkowe.
Funkcjonariusze ci pe∏nià s∏u˝b´ w systemie skoszaro-
wanym.

3. W przypadku wyra˝enia zgody na pe∏nienie s∏u˝-
by przygotowawczej w Stra˝y Granicznej przez funk-
cjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà, Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej na wniosek komendan-
ta oddzia∏u Stra˝y Granicznej mo˝e skróciç okres s∏u˝-
by kandydackiej o jednà trzecià.

4. Okres s∏u˝by kandydackiej zalicza si´ do okresu
s∏u˝by przygotowawczej, je˝eli przerwa pomi´dzy s∏u˝-
bà kandydackà a podj´ciem s∏u˝by przygotowawczej
nie przekracza trzech miesi´cy.

5. Przepisy rozdzia∏ów 8, 10, 11, 13 i 14, dotyczàce
funkcjonariuszy w s∏u˝bie przygotowawczej, stosuje
si´ równie˝ do funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej,
z wyjàtkiem przepisów art. 72, 77 ust. 6, art. 86, 87
ust. 4, art. 112 ust. 1, art. 117, 118, 119 ust. 4 i art. 124.

6. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandydackiej przy-
s∏uguje w okresie tej s∏u˝by prawo do p∏atnego urlopu
wypoczynkowego w wymiarze ∏àcznie 20 dni kalenda-
rzowych.

7. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandydackiej przy-
s∏uguje zwrot kosztów podró˝y na trasie od sta∏ego
miejsca pe∏nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stanowiàcej
cel podró˝y i z powrotem.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki zwrotu kosztów
podró˝y, o których mowa w ust. 7. Rozporzàdzenie po-
winno okreÊliç rodzaje Êrodków transportu, którymi
przejazd uprawnia do zwrotu kosztów podró˝y, podsta-
w´ obliczania nale˝noÊci z tego tytu∏u oraz terminy ich
wyp∏aty. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ s∏u˝by w sys-
temie skoszarowanym oraz sposoby jej pe∏nienia. Roz-
porzàdzenie powinno okreÊliç podmioty w∏aÊciwe
w sprawach organizacji s∏u˝by w systemie skoszaro-
wanym, dzienny tok s∏u˝by oraz rodzaje przepustek
przys∏ugujàcych funkcjonariuszom.

Art. 154.266) 1. Osobne kwatery sta∏e pozostajàce
w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych19) lub podleg∏ych mu organów, przydzielone ˝o∏-
nierzom zawodowym Wojsk Ochrony Pogranicza, któ-
rzy zostali przyj´ci do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, sta-
jà si´, z mocy prawa, lokalami mieszkalnymi w rozu-
mieniu niniejszej ustawy.

2. Je˝eli norma zaludnienia przydzielonej osobnej
kwatery sta∏ej, o której mowa w ust. 1, jest wy˝sza od
normy zaludnienia przys∏ugujàcej osobie wymienionej
w ust. 1 jako funkcjonariuszowi, osoba ta zachowuje
prawo do tej normy w zajmowanym dotychczas lokalu
mieszkalnym.

3. Uprawnienia nabyte na podstawie ustawy z dnia
20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu si∏ zbrojnych (Dz. U.
z 1992 r. Nr 5, poz. 19 i z 1994 r. Nr 10, poz. 36) przez ̋ o∏-
nierzy zawodowych Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy
zostali przyj´ci do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, stajà si´,
z mocy prawa, uprawnieniami mieszkaniowymi funk-
cjonariuszy Stra˝y Granicznej w rozumieniu niniejszej
ustawy.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ tak˝e do osób, o któ-
rych mowa w ust. 1, je˝eli osoby te uzyska∏y policyjne
zaopatrzenie emerytalne.

5. W stosunku do funkcjonariuszy, którzy poprzed-
nio byli ˝o∏nierzami zawodowymi i otrzymali osobne
kwatery sta∏e, z zastrze˝eniem ust. 1—4, stosuje si´
przepisy o zakwaterowaniu si∏ zbrojnych w zakresie
sprzeda˝y osobnych kwater sta∏ych.

Art. 155. (pomini´ty).263)

Art. 156. Traci moc dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r.
o banderze jednostek p∏ywajàcych Wojsk Ochrony Po-
granicza (Dz. U. Nr 23, poz. 94).

Art. 157. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.267)
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265) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 119 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

———————
266) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 57 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 5.
267) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 19 listopada 1990 r.


