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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 10 wrzeÊnia 2008 r.
w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów s∏u˝by i pracy do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu
wysokoÊci dodatku za wys∏ug´ lat funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu
wysokoÊci dodatku za wys∏ug´ lat funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, zalicza si´:
1) okresy s∏u˝by w Stra˝y Granicznej;
2) okresy s∏u˝by w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, Policji, Biurze Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Wi´ziennej;
3) okresy s∏u˝by w Si∏ach Zbrojnych;
4) okresy traktowane jako równorz´dne ze s∏u˝bà
w Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Stra˝y Granicznej, Biurze
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝bie Wi´ziennej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r.
Nr 8, poz. 67, z póên. zm.3));
5) okresy zakoƒczonego zatrudnienia wykonywanego w pe∏nym wymiarze czasu pracy obowiàzujàcym w danym zawodzie lub na danym stanowisku;
6) inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów
podlegajà wliczeniu do okresu pracy lub s∏u˝by,
od którego zale˝à uprawnienia pracownicze lub
wynikajàce ze stosunku s∏u˝bowego.
———————
1)

2)

3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz
z 2008 r. Nr 86, poz. 521.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130,
poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82,
poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409.

2. Do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu wysokoÊci dodatku za wys∏ug´ lat funkcjonariuszy, zwanej dalej „wys∏ugà lat”, zalicza si´ okresy zakoƒczonego zatrudnienia wykonywanego w niepe∏nym wymiarze czasu pracy proporcjonalnie do sumy Êwiadczonych w tych okresach wymiarów czasu pracy obowiàzujàcych w danym zawodzie lub na danym stanowisku, nie wi´cej jednak ni˝ okres wykonywanego zatrudnienia w pe∏nym wymiarze czasu pracy.
3. Okresy zatrudnienia wykonywanego w niepe∏nym wymiarze czasu pracy na podstawie art. 1867
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.4)) traktuje
si´ jak okresy zatrudnienia wykonywanego w pe∏nym
wymiarze czasu pracy.
§ 2. 1. Do wys∏ugi lat nie zalicza si´ okresów s∏u˝by i pracy, za które nie przys∏ugiwa∏o uposa˝enie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasi∏ek z tytu∏u choroby,
a tak˝e okresów zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwanej dalej
„ustawà”.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do okresów s∏u˝by i pracy, za które nie przys∏ugiwa∏o uposa˝enie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasi∏ek z tytu∏u choroby
w przypadku gdy funkcjonariusz, tak˝e przed podj´ciem s∏u˝by w Stra˝y Granicznej:
1) korzysta∏ z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad ma∏oletnim dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy;
2) korzysta∏ z urlopu bezp∏atnego udzielonego w zwiàzku z wyjazdem za granic´ wspólnie z ma∏˝onkiem
przeniesionym tam w celu pe∏nienia s∏u˝by albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urz´dzie
konsularnym, sta∏ym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, instytucie polskim
lub innej misji paƒstwowej;
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586
i Nr 116, poz. 740.
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3) korzysta∏ z urlopu bezp∏atnego udzielonego na
okres kszta∏cenia w Krajowej Szkole Administracji
Publicznej, je˝eli okres ten zaliczono w zakresie
wszelkich uprawnieƒ pracowniczych zgodnie z art. 6
ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej
Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63,
poz. 266, z póên. zm.5));
4) prowadzi∏ indywidualne gospodarstwo rolne lub
pracowa∏ w takim gospodarstwie na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 20 lipca 1990 r.
o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego sta˝u
pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).
§ 3. Podmiotami w∏aÊciwymi do zaliczania do wys∏ugi lat okresów, o których mowa w § 1, sà prze∏o˝eni okreÊleni w art. 36 ust. 1 ustawy.
§ 4. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1,
i ustalenia wys∏ugi lat dokonuje si´ na podstawie dokumentów znajdujàcych si´ w aktach osobowych
funkcjonariusza.
2. Dokumentami potwierdzajàcymi okresy, o których mowa w § 1, sà w szczególnoÊci:
1) decyzja oraz rozkaz personalny;
2) Êwiadectwo s∏u˝by;
3) Êwiadectwo pracy;
4) zaÊwiadczenie o okresach zarejestrowania jako
osoba bezrobotna.
§ 5. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1,
oraz ustalenia wys∏ugi lat dokonuje si´ po raz pierwszy
na dzieƒ przyj´cia funkcjonariusza do s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej, albo przeniesienia funkcjonariusza do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej na podstawie art. 31a ust. 1
ustawy, w rozkazie personalnym zawierajàcym rozstrzygni´cie w sprawie przyznania funkcjonariuszowi
dodatku za wys∏ug´ lat po raz pierwszy.
2. Zaliczenie do wys∏ugi lat okresów nieuzwgl´dnionych w rozkazie, o którym mowa w ust. 1, oraz nowe ustalenie wys∏ugi lat nast´puje, na udokumento———————
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.
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wany wniosek funkcjonariusza, w rozkazie personalnym zawierajàcym rozstrzygni´cie w sprawie przyznania funkcjonariuszowi dodatku za wys∏ug´ lat.
3. W przypadku braku podstaw do zaliczenia do
wys∏ugi lat okresów wskazanych we wniosku funkcjonariusza, w rozkazie, o którym mowa w ust. 2, okreÊla
si´ okresy niepodlegajàce zaliczeniu do wys∏ugi lat.
§ 6. 1. Dokonujàc zaliczenia okresów, o których
mowa w § 1, do wys∏ugi lat ustala si´:
1) ∏àcznà wys∏ug´ lat, poszczególne okresy sk∏adowe
oraz wskazuje dzieƒ, na który wylicza si´ wys∏ug´
— w przypadku gdy zaliczenia dokonuje si´ po raz
pierwszy;
2) okres zaliczony do wys∏ugi na wniosek funkcjonariusza, ∏àcznà wys∏ug´ lat, dat´, w której up∏ynà∏
okres wys∏ugi lat uprawniajàcy do przyznania dodatku za wys∏ug´ lat w nale˝nej wysokoÊci —
w przypadku gdy zaliczenia dokonuje si´ na wniosek funkcjonariusza.
2. Zwi´kszenie wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy
ustalaniu wysokoÊci dodatku za wys∏ug´ lat z tytu∏u
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej nast´puje z urz´du.
§ 7. Wys∏ug´ lat ustalonà w sposób okreÊlony
w dotychczasowych przepisach wydanych na podstawie art. 106 ustawy w brzmieniu obowiàzujàcym
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 558) uznaje
si´ za wys∏ug´ lat w rozumieniu niniejszego rozporzàdzenia.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.6)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
———————
6)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania
okresów s∏u˝by i pracy do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy
ustalaniu wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 99, poz. 902), które utraci∏o moc z dniem 12 czerwca 2008 r. na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy
o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 82, poz. 558).

