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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 24 paêdziernika 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom Stra˝y
Granicznej (Dz. U. Nr 56, poz. 510) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) za wzorowe wywiàzywanie si´ z obowiàzków
s∏u˝bowych i przejawianie inicjatywy na dotychczas zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym
— mianowanie na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe.”;
———————
1)

2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283,
poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

2) w § 3 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Wyró˝nienie, o którym mowa w § 2 pkt 5,
w przypadku, gdy proponowany do wyró˝nienia funkcjonariusz nie spe∏nia wymogów
w zakresie wykszta∏cenia lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na wy˝szym stanowisku s∏u˝bowym, jest udzielane za zgodà
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
2b. Wniosek o wyra˝enie zgody, o której mowa
w ust. 2a, sk∏ada do ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej, komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej albo komendant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej. Rozpatrzenie wniosku z∏o˝onego przez komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej albo komendanta oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej nast´puje po zasi´gni´ciu opinii Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz

