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Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie
uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝e-
nia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 24,
poz. 148) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Funkcjonariuszom w s∏u˝bie kandydackiej
przys∏uguje uposa˝enie zasadnicze w wyso-
koÊci 13 % najni˝szej stawki uposa˝enia za-
sadniczego funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej.”;

2) w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z urz´du w przypadku funkcjonariuszy:

a) pe∏niàcych s∏u˝b´ na stanowiskach bezpo-
Êrednio podlegajàcych Komendantowi
G∏ównemu Stra˝y Granicznej, komendanto-
wi oddzia∏u Stra˝y Granicznej albo komen-
dantowi oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicz-
nej, 

b) przeniesionych do pe∏nienia s∏u˝by w innej
miejscowoÊci z urz´du lub którym powie-
rzono pe∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych na
innym stanowisku, z wy∏àczeniem funkcjo-
nariuszy przeniesionych do pe∏nienia s∏u˝by
w Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej;”;

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny albo s∏u˝bowy podlega
zwi´kszeniu o mno˝nik 0,05 kwoty bazowej
dla funkcjonariusza:

1) mianowanego na stanowisko: kierownika
zespo∏u, kierownika zmiany, starszego
specjalisty, specjalisty-kontrolera, star-
szego asystenta, starszego kontrolera,
asystenta, m∏odszego asystenta albo

kontrolera w placówce Stra˝y Granicznej,
na czas pe∏nienia, w wymiarze co naj-
mniej 3/4 normy czasu s∏u˝by, o której
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, s∏u˝by:

a) granicznej w bezpoÊredniej ochronie
granicy paƒstwowej lub kontroli ruchu
granicznego w sposób okreÊlony przez
Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej w przepisach w sprawie pe∏nie-
nia s∏u˝by granicznej i prowadzenia
dzia∏aƒ granicznych,

b) przy realizacji zadaƒ Stra˝y Granicznej
z zakresu ochrony szlaków komuni-
kacyjnych lub realizacji zadaƒ z zakre-
su kontroli legalnoÊci pobytu cudzo-
ziemców;

2) delegowanego do pe∏nienia s∏u˝by
w placówce Stra˝y Granicznej na okres
d∏u˝szy ni˝ miesiàc, spe∏niajàcego wa-
runki, o których mowa w pkt 1;

3) pe∏niàcego s∏u˝b´ w sk∏adzie etatowego
pododdzia∏u odwodowego lub sekcji pa-
trolowo-interwencyjnej.”,

b) uchyla si´ ust. 3 i 4,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mno˝nik 0,20 kwoty bazowej dla funkcjona-
riuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w wydzia∏ach od-
wodowych lub wydzia∏ach zabezpieczenia
oraz pe∏niàcych warty ochronne na pok∏a-
dach statków powietrznych.”;

4) w § 11 po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Funkcjonariusze wykonujàcy czynnoÊci zwià-
zane z obs∏ugà spadochronów ratowniczych
u˝ywanych na statkach powietrznych Stra˝y
Granicznej, posiadajàcy Êwiadectwo kwalifi-
kacji cz∏onka personelu lotniczego wydane
przez Paƒstwowy Nadzór Lotniczy, otrzymujà
miesi´czny dodatek dla bezpoÊredniej obs∏u-
gi statków powietrznych w wysokoÊci ustalo-
nej przy zastosowaniu mno˝nika 0,15 kwoty
bazowej.”;

5) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

6) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

7) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do niniej-
szego rozporzàdzenia;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝enia
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

———————
1) 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).

2) 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, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120.
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8) za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

9) za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 5 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

10) za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 6 do niniej-
szego rozporzàdzenia;

11) dodaje si´ za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 7 do ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Funkcjonariuszy mianowanych albo powo∏a-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia na stanowiska s∏u˝bowe okreÊlone w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, mianuje si´
albo powo∏uje na stanowisko s∏u˝bowe równorz´dne
tym stanowiskom okreÊlonym w za∏àczniku nr 7 do ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszom, którym na podstawie
dotychczasowych przepisów przyznano uposa˝enie
zasadnicze przy zastosowaniu mno˝nika kwoty bazo-
wej w okreÊlonej grupie tego uposa˝enia, przyznaje
si´ uposa˝enie zasadnicze przy zastosowaniu mno˝ni-
ka kwoty bazowej w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ do-
tychczasowa wysokoÊç tego mno˝nika.

2. Funkcjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w dniu wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia na stanowisku s∏u˝bowym
„kierownik grupy” w placówce Stra˝y Granicznej kate-
gorii III przyznaje si´ uposa˝enie zasadnicze przy za-
stosowaniu mno˝ników kwoty bazowej w grupie 09 te-
go uposa˝enia do czasu zwi´kszenia uposa˝enia za-
sadniczego w grupie 08 przy zastosowaniu mno˝nika
kwoty bazowej w grupie 08 tego uposa˝enia. 

3. Funkcjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w dniu wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia na stanowisku s∏u˝bowym
„referent” przyznaje si´ uposa˝enie zasadnicze przy
zastosowaniu dotychczasowej wysokoÊci mno˝nika
kwoty bazowej w grupie 01 uposa˝enia zasadniczego.

§ 4. Funkcjonariuszy, którym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia zachowano prawo do zaszere-

gowania nale˝nego na poprzednio zajmowanym sta-
nowisku na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, zaszere-
gowuje si´ do grupy uposa˝enia zasadniczego odpo-
wiadajàcej grupie uposa˝enia, do której funkcjonariu-
szowi zachowano prawo przed tym dniem. Przepisy
§ 2 ust. 6 i 7 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1,
stosuje si´ odpowiednio. 

§ 5. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w dniu wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia na stanowiskach zaszere-
gowanych do okreÊlonych stopni etatowych zacho-
wujà prawo do stopni etatowych okreÊlonych dla tych
stanowisk na podstawie dotychczasowych przepisów,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia mianowania na pierwszy
stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie lub do koƒca okresu wy-
maganego do przes∏u˝enia w stopniu, na który funk-
cjonariusz zosta∏ mianowany przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Funkcjonariusze, którym na podstawie do-
tychczasowych przepisów przyznano na czas okreÊlo-
ny dodatek s∏u˝bowy albo funkcyjny w okreÊlonej ka-
tegorii tego dodatku i od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia przys∏uguje im dodatek s∏u˝bowy albo funk-
cyjny w wysokoÊci ni˝szej ni˝ otrzymywany dodatek,
zachowujà prawo do dodatku s∏u˝bowego albo funk-
cyjnego w dotychczasowej wysokoÊci do koƒca okre-
su, na który zosta∏a im przyznana okreÊlona kategoria
dodatku.

2. Funkcjonariusz opiekujàcy si´ psem s∏u˝bowym
w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia otrzymuje do-
datek s∏u˝bowy, który podlega zwi´kszeniu na podsta-
wie dotychczasowych przepisów — do czasu przyzna-
nia funkcjonariuszowi na podstawie przepisów
w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjona-
riuszy Stra˝y Granicznej dodatkowego wynagrodze-
nia za wykonywanie zadaƒ zleconych wykraczajàcych
poza obowiàzki s∏u˝bowe dodatkowego wynagrodze-
nia za opiek´ nad psem s∏u˝bowym.

§ 7. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do uposa˝eƒ i dodatków do uposa˝enia funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej od dnia 1 stycznia 2009 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 11 lutego 2009 r. (poz. 150)

Za∏àcznik nr 1 

TABELA 

GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ 
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Za∏àcznik nr 2 

TABELE 

ZASZEREGOWANIA STANOWISK S¸U˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda G∏ówna Stra˝y Granicznej
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Tabela nr 2 

Komenda oddzia∏u Stra˝y Granicznej
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Tabela nr 3

OÊrodek szkolenia Stra˝y Granicznej
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Tabela nr 4

Dywizjon Stra˝y Granicznej
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Tabela nr 5

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii I
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Tabela nr 6

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii II
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Tabela nr 7

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii III
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Tabela nr 8

Placówka Stra˝y Granicznej kategorii IV



Dziennik Ustaw Nr 24 — 2418 — Poz. 150

Za∏àcznik nr 3

TABELA KATEGORII DODATKU FUNKCYJNEGO
FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ 
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Za∏àcznik nr 4

TABELA DODATKU FUNKCYJNEGO
FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
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Za∏àcznik nr 5 

TABELA KATEGORII DODATKU S¸U˚BOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
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Za∏àcznik nr 6

TABELA DODATKU S¸U˚BOWEGO
FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
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Za∏àcznik nr 7

TABELA RÓWNORZ¢DNYCH STANOWISK S¸U˚BOWYCH
FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ
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*) ObjaÊnienia skrótów:

— KGSG — Komenda G∏ówna Stra˝y Granicznej,
— OSG — oddzia∏ Stra˝y Granicznej,
— OSz SG — oÊrodek szkolenia Stra˝y Granicznej,
— DYW SG — dywizjon Stra˝y Granicznej,
— PSG I — placówka Stra˝y Granicznej kat. I,
— PSG II — placówka Stra˝y Granicznej kat. II,
— PSG III — placówka Stra˝y Granicznej kat. III,
— PSG IV — placówka Stra˝y Granicznej kat. IV.


