
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 12

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania
sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

Na podstawie art. 7a pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu 
nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion (Dz. U. 
Nr 113, poz. 541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ośrodkom Straży Granicznej.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Imię może być nadane następującym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej:

1) oddziałom Straży Granicznej,

2) ośrodkom szkolenia Straży Granicznej,

3) ośrodkom Straży Granicznej,

4) placówkom Straży Granicznej,

5) dywizjonom Straży Granicznej.”;

3) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku zniesienia jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2–4, albo zmiany jej nazwy, 
dotychczasowy sztandar przekazuje się do Komendy Głównej Straży Granicznej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zmiany nazwy jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2–4, dotychczasowy 
sztandar, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, może być używany do czasu nadania jej nowego 
sztandaru.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, 
poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.




