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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 5 kwietnia 2002 r.

w sprawie udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 91 ust. 2 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 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb udzie-
lania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej,
zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz wzory doku-
mentów w tych sprawach, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Podmioty w∏aÊciwe oraz post´powanie w spra-
wach udzielania wyró˝nieƒ, o których mowa w art. 91
ust. 1 pkt 5—7 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra-
˝y Granicznej, zwanej dalej „ustawà”, oraz wzory doku-
mentów w tych sprawach regulujà przepisy odr´bne.

§ 2. Wyró˝nieƒ, o których mowa w art. 91 ust. 1
pkt 1—4 i 8 ustawy, mo˝na udzielaç funkcjonariuszom,
w szczególnoÊci w przypadkach:

1) za bardzo dobre wykonanie zadania s∏u˝bowego —
pochwa∏´,

2) za wyró˝niajàce si´ wykonywanie zadaƒ s∏u˝bo-
wych lub uzyskanie bardzo dobrych wyników
w szkoleniu — pochwa∏´ w rozkazie,

3) za wykazanie si´ szczególnymi osiàgni´ciami i ini-
cjatywà w s∏u˝bie, za wykonanie zadania w szcze-

gólnie trudnych warunkach lub wymagajàcego
znacznego nak∏adu pracy, za dokonanie czynu
Êwiadczàcego o wyjàtkowej odwadze albo za uzy-
skanie bardzo dobrych wyników w przeszkoleniu
specjalistycznym lub nauce w szko∏ach, o których
mowa w art. 54 ustawy — nagrod´ pieni´˝nà lub
rzeczowà,

4) za uzyskanie wyró˝niajàcych wyników w s∏u˝bie
lub szkoleniu albo wykonanie dodatkowych zadaƒ
wykraczajàcych poza zwyk∏e obowiàzki s∏u˝bowe
— urlop krótkoterminowy,

5) za wzorowe wywiàzywanie si´ z obowiàzków s∏u˝-
bowych i przejawianie inicjatywy na dotychczas
zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, o ile funk-
cjonariusz spe∏nia warunki w zakresie wykszta∏ce-
nia i kwalifikacji zawodowych wymaganych na
wy˝szym stanowisku s∏u˝bowym — mianowanie
na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe.

§ 3. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
udziela wyró˝nieƒ, o których mowa w § 2:

1) w pkt 1—4 Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Gra-
nicznej i jego zast´pcom,

2) w pkt 3 — funkcjonariuszom.

2. Wyró˝nieƒ udzielajà:

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — funkcjo-
nariuszom,

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej i komen-
dant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej — funk-
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cjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w podleg∏ych im
oddzia∏ach lub oÊrodkach szkolenia,

3) kierownik jednostki organizacyjnej Komendy G∏ów-
nej Stra˝y Granicznej oraz Komendant Granicznej
Placówki Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-
-Ok´cie — funkcjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´
w podleg∏ych im jednostkach organizacyjnych wy-
ró˝nieƒ, o których mowa w § 2 pkt 1—4,

4) komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej, komendant stra˝nicy Stra˝y Granicz-
nej, komendant dywizjonu Stra˝y Granicznej oraz
kierownik zak∏adu, naczelnik wydzia∏u, dowódca
kompanii, komendant pododdzia∏ów szkolnych,
komendant studium (kursu) — podleg∏ym im funk-
cjonariuszom wyró˝nieƒ, o których mowa w § 2
pkt 1—2 i 4, z zastrze˝eniem pkt 3,

5) inny bezpoÊredni prze∏o˝ony funkcjonariusza zaj-
mujàcy stanowisko kierownicze bezpoÊrednio
wy˝sze, poczynajàc od kierownika sekcji (równo-
rz´dnego) lub dowódcy plutonu (równorz´dnego)
— wyró˝nienia, o którym mowa w § 2 pkt 1.

3. Je˝eli prze∏o˝ony uzna, ˝e funkcjonariusz zas∏u-
guje na wy˝sze wyró˝nienie ni˝ to, którego mo˝e udzie-
liç, wyst´puje z wnioskiem, na drodze s∏u˝bowej, do
podmiotu w∏aÊciwego do udzielenia takiego wyró˝nie-
nia.

4. Funkcjonariusz, któremu powierzono pe∏nienie
obowiàzków na danym stanowisku, mo˝e udzielaç wy-
ró˝nieƒ w zakresie przys∏ugujàcym funkcjonariuszowi
mianowanemu na to stanowisko.

§ 4. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
udziela wyró˝nieƒ z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej. Prze∏o˝eni
udzielajà wyró˝nieƒ z w∏asnej inicjatywy lub na wnio-
sek ni˝szych prze∏o˝onych funkcjonariusza propono-
wanego do wyró˝nienia.

2. Wniosek o udzielenie wyró˝nienia powinien za-
wieraç:

1) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe
funkcjonariusza proponowanego do wyró˝nienia,

2) proponowane wyró˝nienie,

3) wskazanie okolicznoÊci uzasadniajàcych udzielenie
wyró˝nienia.

3. Wzór wniosku o udzielenie wyró˝nienia okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

4. Je˝eli zaistniejà okolicznoÊci uzasadniajàce jed-
noczesne udzielenie wyró˝nienia wi´cej ni˝ jednemu
funkcjonariuszowi, mo˝na sporzàdziç jeden wniosek,
obejmujàcy wszystkich funkcjonariuszy proponowa-
nych do wyró˝nienia.

§ 5. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do cza-
sowego pe∏nienia s∏u˝by w innej jednostce organiza-
cyjnej Stra˝y Granicznej lub skierowanemu do szko∏y
albo na przeszkolenie prze∏o˝eni w∏aÊciwi w miejscu

oddelegowania, nauki lub przeszkolenia udzielajà wy-
ró˝nieƒ, o których mowa w § 2 pkt 1—4.

§ 6. 1. Pochwa∏y udziela si´ ustnie. O udzieleniu po-
chwa∏y sporzàdza si´ pisemnà informacj´, której wzór
okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Wyró˝nieƒ, o których mowa w § 2 pkt 2—4,
udziela si´ rozkazem o wyró˝nieniu, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
udziela wyró˝nieƒ, o których mowa w § 2 pkt 3 i 4, de-
cyzjà o wyró˝nieniu.

4. Wyró˝nienia, o którym mowa w § 2 pkt 5, udzie-
la si´ rozkazem personalnym, do którego stosuje si´
odpowiednio przepisy o zmianie stosunku s∏u˝bowego
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

5. Rozkaz o wyró˝nieniu zawiera stopieƒ, imi´ i na-
zwisko wyró˝nionego, stanowisko s∏u˝bowe, rodzaj
wyró˝nienia oraz krótki opis czynu lub osiàgni´cia, za
które wyró˝nienie jest przyznane. Wzór rozkazu okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

6. Z rozkazem o wyró˝nieniu zapoznaje si´ wyró˝-
nionego funkcjonariusza.

7. Informacj´ o udzieleniu pochwa∏y, kopie lub wy-
ciàgi z rozkazów oraz decyzji o wyró˝nieniu do∏àcza si´
do akt osobowych wyró˝nionego funkcjonariusza.

§ 7. 1. Krótkoterminowego urlopu mogà udzieliç
w wymiarze:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych i Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — do 10 dni ka-
lendarzowych,

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendant
oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej, kierownik jed-
nostki organizacyjnej Komendy G∏ównej Stra˝y
Granicznej oraz Komendant Granicznej Placówki
Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie —
do 7 dni kalendarzowych,

3) komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej, komendant stra˝nicy Stra˝y Granicznej
oraz komendant dywizjonu Stra˝y Granicznej — do
5 dni kalendarzowych,

4) kierownik zak∏adu, naczelnik wydzia∏u, dowódca
kompanii, komendant pododdzia∏ów szkolnych
oraz komendant studium (kursu) — do 3 dni kalen-
darzowych.

2. Krótkoterminowy urlop powinien byç wykorzy-
stany w terminie wskazanym we wniosku wyró˝nione-
go funkcjonariusza, je˝eli nie zak∏óca on normalnego
toku s∏u˝by, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy
od dnia udzielenia wyró˝nienia.

3. Krótkoterminowy urlop mo˝e byç na wniosek
wyró˝nionego funkcjonariusza wykorzystany w dwóch
cz´Êciach lub ∏àcznie z innym urlopem.

4. Do wymiaru krótkoterminowego urlopu nie wli-
cza si´ dni ustawowo wolnych od pracy.
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§ 8. 1. Wyró˝nienia funkcjonariuszowi udziela si´
w sposób uroczysty, w czasie jak najkrótszym od spe∏-
nienia warunków uzasadniajàcych jego udzielenie.

2. Informacj´ o wyró˝nieniu funkcjonariusza mo˝-
na podaç do wiadomoÊci funkcjonariuszy jednostki or-
ganizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której wyró˝niony
pe∏ni s∏u˝b´.

§ 9. Wyró˝nieƒ nie udziela si´ funkcjonariuszowi:

1) przeciwko któremu jest prowadzone post´powanie
karne lub dyscyplinarne,

2) ukaranemu karà dyscyplinarnà — do czasu jej za-
tarcia,

3) skazanemu prawomocnym orzeczeniem sàdu za
przest´pstwo lub wykroczenie — przez okres 1 ro-
ku od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia,

4) skazanemu prawomocnym wyrokiem sàdu —
w czasie warunkowego zawieszenia wykonania ka-
ry,

5) w stosunku do którego post´powanie karne zosta-
∏o warunkowo umorzone — w okresie próby.

§ 10. Tracà moc przepisy rozdzia∏u 3 rozporzàdze-
nia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie udzielania wyró˝-
nieƒ oraz post´powania dyscyplinarnego w stosunku
do funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 154,
poz. 1015, z 1999 r. Nr 93, poz. 1084 i z 2000 r. Nr 107,
poz. 1142).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 5 kwietnia 2002 r. (poz. 510)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 56 — 4110 — Poz. 510

Za∏àcznik nr 3

WZÓR


