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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rozk∏ad czasu s∏u˝by
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej i tryb udzielania cza-
su wolnego w zamian za s∏u˝b´ w wymiarze przekra-
czajàcym 40 godzin tygodniowo.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) ustawa — ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.

o Stra˝y Granicznej,
2) prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych —

Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, komen-
danta oddzia∏u Stra˝y Granicznej i komendanta
oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej,

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

4) jednostka organizacyjna Stra˝y Granicznej — Ko-
mend´ G∏ównà Stra˝y Granicznej, komend´ od-
dzia∏u, oÊrodek szkolenia, stra˝nic´, granicznà pla-
cówk´ kontrolnà lub dywizjon Stra˝y Granicznej,

5) jednostka organizacyjna Komendy G∏ównej — za-
rzàd, gabinet, biuro, laboratorium lub archiwum
(równorz´dne) w Komendzie G∏ównej Stra˝y Gra-
nicznej,

6) komórka organizacyjna — wydzia∏, samodzielnà
sekcj´, zak∏ad, studium lub pododdzia∏ (równo-
rz´dne).

§ 3. 1. W jednostkach organizacyjnych Stra˝y Gra-
nicznej wprowadza si´ rozk∏ad czasu s∏u˝by:
1) zmianowy — na stanowiskach s∏u˝bowych, na któ-

rych wymaga si´ pe∏nienia s∏u˝by w systemie
zmianowym lub w sposób ciàg∏y,

2) za∏ogowy — na stanowiskach s∏u˝bowych za∏óg
jednostek p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej,

3) jednozmianowy — na pozosta∏ych stanowiskach
s∏u˝bowych.

2. Rozk∏ad czasu s∏u˝by w jednostce organizacyjnej
Stra˝y Granicznej ustala kierownik tej jednostki organi-
zacyjnej.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Stra˝y Gra-
nicznej oraz kierownik jednostki organizacyjnej Ko-
mendy G∏ównej mogà ustaliç indywidualny rozk∏ad
czasu s∏u˝by funkcjonariusza, w ramach normy czasu
s∏u˝by, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, je˝eli ta-

ka organizacja s∏u˝by jest podyktowana sposobem pe∏-
nienia s∏u˝by lub innà szczególnie uzasadnionà potrze-
bà s∏u˝by.

4. Rozk∏ad czasu s∏u˝by funkcjonariusza skierowa-
nego na nauk´ lub przeszkolenie w oÊrodkach szkole-
nia Stra˝y Granicznej jest okreÊlony programem na-
uczania lub programem szkolenia.

§ 4. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w zmianowym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by na zmiany trwajàce po 8, 12 lub
24 godziny, w zale˝noÊci od rodzaju i sposobu pe∏nie-
nia s∏u˝by.

2. Godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia s∏u˝by
w zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by ustala kierow-
nik jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej.

3. W zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w którym
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ na zmiany trwajàce po 8 go-
dzin, po zakoƒczeniu zmiany funkcjonariuszowi udziela
si´ co najmniej 10 godzin czasu wolnego. Po pi´ciu ko-
lejnych s∏u˝bach pe∏nionych w porze nocnej funkcjona-
riuszowi udziela si´ 48 godzin czasu wolnego.

4. W zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w którym
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ na zmiany trwajàce po
12 godzin, po zakoƒczeniu zmiany funkcjonariuszowi
udziela si´ 24 godzin czasu wolnego, a je˝eli pe∏ni∏
s∏u˝b´ w porze nocnej, udziela si´ 48 godzin czasu wol-
nego.

5. W zmianowym rozk∏adzie czasu s∏u˝by, w którym
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ na zmiany trwajàce po
24 godziny, po zakoƒczeniu s∏u˝by funkcjonariuszowi
udziela si´ 72 godzin czasu wolnego.

6. Funkcjonariusz, do którego obowiàzków nale˝y
kierowanie pojazdem samochodowym, mo˝e pe∏niç
s∏u˝b´ do 12 godzin na dob´, w tym kierowaç pojaz-
dem nie wi´cej ni˝ 10 godzin. Po 6 godzinach nieprze-
rwanego prowadzenia pojazdu funkcjonariusz jest
obowiàzany wykorzystaç przerw´ trwajàcà co najmniej
30 minut, która mo˝e byç zastàpiona przerwami trwa-
jàcymi co najmniej po 15 minut ka˝da, wykorzystany-
mi w okresie prowadzenia pojazdu.

7. Do czasu s∏u˝by trwajàcej:
1) 8 godzin wlicza si´ 20 minut przerwy,
2) 12 godzin wlicza si´ 45 minut przerwy,
3) 24 godziny wlicza si´ 60 minut przerwy.

8. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych, czas przerw
mo˝na przed∏u˝yç do 45 minut w s∏u˝bie trwajàcej
8 godzin oraz do 60 minut w s∏u˝bie trwajàcej 12 go-
dzin. Czas przerw ustala funkcjonariusz nadzorujàcy
pe∏nienie s∏u˝by.
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§ 5. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w jednozmiano-
wym rozk∏adzie czasu s∏u˝by przez 8 godzin dziennie
od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach od 815 do 1615,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Stra˝y Gra-
nicznej mo˝e wprowadziç inne godziny rozpocz´cia
i zakoƒczenia s∏u˝by:
1) w podleg∏ej jednostce organizacyjnej Stra˝y Gra-

nicznej,
2) w niektórych komórkach organizacyjnych,
3) na niektórych stanowiskach s∏u˝bowych
— je˝eli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi
lub wymaga tego szczególny charakter wykonywa-
nych zadaƒ.

3. Do czasu s∏u˝by wlicza si´ 20 minut przerwy. Do
przed∏u˝ania czasu przerwy przepis § 4 ust. 8 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 6. 1. Funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w za∏ogowym
rozk∏adzie czasu s∏u˝by w sk∏adzie za∏ogi jednostki p∏y-
wajàcej Stra˝y Granicznej. Okres nieprzerwanego ob-
s∏ugiwania jednostki p∏ywajàcej przez jednà za∏og´ nie
mo˝e przekroczyç 14 dni.

2. S∏u˝b´ w sk∏adzie za∏ogi pe∏ni si´ w systemie
wacht, których sk∏ad i liczb´ okreÊlajà przepisy odr´b-
ne. W przypadku ustalenia dwóch lub wi´kszej liczby
wacht funkcjonariusz mo˝e zostaç wyznaczony do pe∏-
nienia s∏u˝by niezale˝nie od systemu wacht.

3. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w sk∏adzie
za∏ogi przez okres 24 godzin lub d∏u˝szy, zapewnia si´
co najmniej 8 godzin wypoczynku w ciàgu doby.

4. Po zakoƒczeniu s∏u˝by w sk∏adzie za∏ogi funkcjo-
nariuszowi udziela si´ czasu wolnego w wymiarze nie
mniejszym ni˝ czas s∏u˝by pe∏nionej w sk∏adzie za∏ogi.

5. Czasu wypoczynku, o którym mowa w ust. 3, nie
wlicza si´ do czasu s∏u˝by.

§ 7. 1. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych mo˝e ustaliç dniem wolnym od s∏u˝by dzieƒ s∏u˝-
by przypadajàcy mi´dzy dniami wolnymi od s∏u˝by,
pod warunkiem wyznaczenia dniem s∏u˝by najbli˝szej
soboty. Je˝eli sobota przypada po wolnym od s∏u˝by
piàtku lub przed wolnym od s∏u˝by poniedzia∏kiem,
prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych powi-
nien wyznaczyç dniem wolnym od s∏u˝by sobot´ na-
st´pnà.

2. O ustaleniu dnia wolnego od s∏u˝by oraz o sobo-
cie wyznaczonej dniem s∏u˝by nale˝y poinformowaç
funkcjonariuszy co najmniej z 14-dniowym wyprzedze-
niem, w sposób przyj´ty w danej jednostce organiza-
cyjnej.

3. Komendant oddzia∏u oraz komendant oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej informujà Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej o ustaleniu dnia wolnego
od s∏u˝by oraz o sobocie wyznaczonej dniem s∏u˝by
w podleg∏ym oddziale lub oÊrodku szkolenia. Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej informuje ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych o ustaleniu dnia wol-
nego od s∏u˝by w Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej

oraz o sobocie wyznaczonej dniem s∏u˝by. Do informo-
wania ministra przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. Kierownik jednostki organizacyjnej Stra˝y Gra-
nicznej oraz kierownik jednostki organizacyjnej Ko-
mendy G∏ównej ustalajà harmonogram s∏u˝by w dni
tygodnia nieb´dàce dniami s∏u˝by w jednostce organi-
zacyjnej Stra˝y Granicznej, je˝eli s∏u˝ba w te dni jest
niezb´dna ze wzgl´du na szczególny charakter wyko-
nywanych zadaƒ lub interes spo∏eczny. Przepisy § 10
stosuje si´ odpowiednio.

§ 9. 1. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by funkcjonariusza
ponad wymiar okreÊlony w art. 37 ust. 2 ustawy mo˝e
nastàpiç w szczególnoÊci ze wzgl´du na koniecznoÊç:
1) wykonania rozpocz´tych lub niecierpiàcych zw∏oki

czynnoÊci zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by granicz-
nej lub prowadzeniem dzia∏aƒ granicznych oraz
czynnoÊci dochodzeniowo-Êledczych, operacyjno-
-rozpoznawczych albo administracyjno-porzàdko-
wych, je˝eli nie mogà zostaç przerwane,

2) zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by na stanowiskach, na
których wymagane jest utrzymanie pe∏nienia s∏u˝-
by w sposób ciàg∏y,

3) realizacji innych spraw niecierpiàcych zw∏oki.

2. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by nast´puje na polece-
nie kierownika:
1) jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej,
2) jednostki organizacyjnej Komendy G∏ównej,
3) komórki organizacyjnej w komendzie oddzia∏u

Stra˝y Granicznej lub w oÊrodku szkolenia Stra˝y
Granicznej.

3. W przypadku wydania polecenia, o którym mo-
wa w ust. 2, przez prze∏o˝onego nieb´dàcego prze∏o˝o-
nym w∏aÊciwym w sprawach osobowych, o wydanym
poleceniu zawiadamia si´ tego prze∏o˝onego lub wska-
zanego przez niego funkcjonariusza.

§ 10. 1. W okresie rozliczeniowym ka˝de 8 godzin
s∏u˝by przekraczajàce norm´ okreÊlonà w art. 37 ust. 2
ustawy jest równowa˝ne jednemu dniowi wolnemu od
s∏u˝by.

2. W zamian za s∏u˝b´ pe∏nionà w dniu wolnym od
s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje dzieƒ wolny w innym
dniu tygodnia. Dnia wolnego udziela si´ w terminie
wskazanym przez funkcjonariusza, je˝eli nie zak∏óca to
normalnego toku s∏u˝by.

3. Na wniosek funkcjonariusza czas wolny mo˝e
byç udzielony w okresie bezpoÊrednio poprzedzajà-
cym urlop wypoczynkowy lub po jego ukoƒczeniu.

4. Czas wolny w zamian za s∏u˝b´ pe∏nionà poza
rozk∏adem czasu s∏u˝by funkcjonariusz jest obowiàza-
ny wykorzystaç do dnia zwolnienia ze s∏u˝by, a prze∏o-
˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych ma obowiàzek
mu to u∏atwiç.

§ 11. Czasu niezb´dnego do bezpoÊredniego przy-
gotowania do s∏u˝by i jej zdania, a w szczególnoÊci
przyj´cia lub zdania dokumentacji z przebiegu s∏u˝by,
uzbrojenia i wyposa˝enia, nie d∏u˝szego ni˝ 30 minut,
nie uwa˝a si´ za czas s∏u˝by.
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§ 12. 1. W jednostkach organizacyjnych Stra˝y Gra-
nicznej prowadzi si´ ewidencj´ czasu s∏u˝by funkcjo-
nariuszy, która obejmuje listy obecnoÊci i roczne karty
ewidencji obecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie. Ewi-
dencj´ czasu s∏u˝by udost´pnia si´ funkcjonariuszowi
na jego ˝àdanie.

2. Roczne karty ewidencji obecnoÊci funkcjonariu-
sza w s∏u˝bie zak∏ada si´ i prowadzi odr´bnie dla ka˝-
dego funkcjonariusza. Karty te obejmujà informacje
o urlopach, zwolnieniach od zaj´ç s∏u˝bowych, zwol-
nieniach lekarskich oraz innych usprawiedliwionych
i nieusprawiedliwionych nieobecnoÊciach w s∏u˝bie
oraz informacje o pe∏nionych dy˝urach domowych,
s∏u˝bie pe∏nionej ponad ustawowy wymiar i otrzyma-
nym z tego tytu∏u czasie wolnym.

§ 13. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Stra˝y
Granicznej oraz kierownik jednostki organizacyjnej Ko-
mendy G∏ównej mogà wyznaczyç funkcjonariusza do
pe∏nienia dy˝uru domowego. Do pe∏nienia dy˝uru do-
mowego nie wyznacza si´ funkcjonariusza bezpoÊred-
nio po zakoƒczeniu s∏u˝by pe∏nionej w porze nocnej.

2. W czasie dy˝uru domowego funkcjonariusz prze-
bywa w miejscu zamieszkania lub w innym miejscu
uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej,
o którym mowa w ust. 1.

3. Funkcjonariusz mo˝e pe∏niç dy˝ur domowy nie
wi´cej ni˝ 4 razy w miesiàcu, w tym najwy˝ej raz w nie-
dziel´ lub Êwi´to. Czas trwania jednego dy˝uru nie mo-
˝e przekroczyç 16 godzin, a czas trwania wszystkich dy-
˝urów w miesiàcu ∏àcznie 48 godzin.

4. Czasu dy˝uru domowego nie wlicza si´ do czasu
s∏u˝by, je˝eli podczas dy˝uru funkcjonariusz nie wyko-
nywa∏ czynnoÊci s∏u˝bowych.

5. Je˝eli funkcjonariusz wykonywa∏ polecone czyn-
noÊci s∏u˝bowe w czasie dy˝uru domowego pe∏nione-
go:
1) po godzinach s∏u˝by, to za czas ich wykonywania

udziela si´ w tym samym wymiarze czasu wolnego
od s∏u˝by,

2) w dniu wolnym od s∏u˝by, niedziel´ lub Êwi´to,
przys∏uguje mu dzieƒ wolny od s∏u˝by.

§ 14. 1. Do s∏u˝by w porze nocnej w godzinach 2200

do 600 oraz w niedziele i Êwi´ta nie wyznacza si´ funk-
cjonariusza:
1) kobiety w cià˝y lub opiekujàcej si´ dzieckiem do

4 lat,
2) b´dàcego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub

osoby wymagajàcej sta∏ej opieki.

2. Czas s∏u˝by funkcjonariusza:
1) pe∏niàcego s∏u˝b´ na stanowisku, na którym wyst´-

pujà przekroczenia najwy˝szych dopuszczalnych
st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych, okreÊlo-
nych w przepisach odr´bnych,

2) kobiety w cià˝y,
3) kobiety opiekujàcej si´ dzieckiem do 4 lat, bez jej

zgody,
4) b´dàcego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub

osoby wymagajàcej sta∏ej opieki, bez jego zgody
— nie mo˝e przekroczyç 8 godzin na dob´.

§ 15. 1. Wymiar czasu s∏u˝by ulega zmniejszeniu
o liczb´ godzin usprawiedliwionej nieobecnoÊci funk-
cjonariusza w s∏u˝bie w okresie rozliczeniowym okre-
Êlonym przez ustaw´.

2. Po okresie usprawiedliwionej nieobecnoÊci
w s∏u˝bie funkcjonariusz podejmuje s∏u˝b´ w pierw-
szym dniu, który by∏ dla niego planowany jako dzieƒ
s∏u˝by, chyba ˝e w∏aÊciwy kierownik jednostki organi-
zacyjnej Stra˝y Granicznej oraz kierownik jednostki or-
ganizacyjnej Komendy G∏ównej zarzàdzi inaczej.

§ 16. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do ustalania czasu s∏u˝by funkcjonariuszy od dnia
16 czerwca 2002 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


