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Na podstawie art. 136b ust. 6 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w spra-
wie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego 
wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. 
Nr 118, poz. 1015 i Nr 175, poz. 1441, z 2003 r. Nr 220, 
poz. 2188 oraz z 2007 r. Nr 44, poz. 284) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Rozmowa dyscyplinująca polega na wy-
tknięciu funkcjonariuszowi niewłaściwego 
postępowania oraz uprzedzeniu go o możli-
wości zastosowania innych środków dyscy-
plinujących, a także wszczęcia postępowania 
i wymierzenia kary dyscyplinarnej, w przy-
padku ponownego popełnienia czynu, za 
który funkcjonariusz ponosi odpowiedzial-
ność dyscyplinarną.”;

2) w § 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Przełożony właściwy w sprawach dyscypli-
narnych w orzeczeniu dyscyplinarnym może 
zmienić opis czynu lub jego kwalifikację praw-
ną wyłącznie w granicach czynu zarzucanego 
obwinionemu i jego kwalifikacji prawnej.”;

3) w § 33:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  uchyleniu w całości lub w części orzeczenia 
wydanego w pierwszej instancji i w tym za-
kresie orzeczeniu co do istoty sprawy albo”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Do orzeczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
przepis § 25 ust. 1a stosuje się odpowied-
nio.”;

4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Przełożony właściwy w sprawach dyscyplinar-
nych, udzielając upoważnienia do przeprowa-
dzenia w jego imieniu rozmów, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, 2 albo 5, podaje do wiado-
mości funkcjonariusza upoważnionego do ich 
przeprowadzenia treść orzeczenia dyscyplinar-
nego, w wykonaniu którego ma być przepro-
wadzona rozmowa, określa termin, w jakim 
należy przeprowadzić rozmowę, a także udzie-
la temu funkcjonariuszowi pisemnych wytycz-
nych dotyczących prowadzenia rozmowy, 
a w szczególności wskazuje informacje lub 
okoliczności, jakie należy podnieść, wytykając 
niewłaściwe postępowanie ukaranego.”.

§ 2. Rozporządzenie stosuje się do spraw wszczę-
tych i niezakończonych w dniu jego wejścia w życie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 lipca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec 
funkcjonariuszy Straży Granicznej

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady  
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, 
Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, 
poz. 857.
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