
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. 

Poz. 135 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1) 

z dnia 14 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej 

w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej  

oraz trybu postępowania w tych sprawach 

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1402 i 1822) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właści-

wości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funk-

cjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 91, poz. 814, z 2006 r. Nr 44, 

poz. 318 oraz z 2013 r. poz. 1705) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  sprawy osobowe – sprawy związane z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służ-

bowego, a także wynikające z jego treści obowiązki i prawa funkcjonariuszy, w tym dotyczące związku zwol-

nienia od zajęć służbowych z czynami o charakterze bohaterskim, sprawy związane z okresową zmianą warun-

ków służby, w tym pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym oraz delegowanie do 

czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, a także sprawy związane ze sprawowaną przez przełożone-

go właściwego w sprawach osobowych kontrolą w zakresie prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekar-

skiego i spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich oraz w zakresie oświadczenia funkcjonariu-

sza, o którym mowa w art. 125c ust. 1 pkt 3 ustawy,”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W komendzie oddziału Straży Granicznej, w ośrodku Straży Granicznej i ośrodku szkolenia Straży Gra-

nicznej prowadzi się kontrolę w zakresie określonym w art. 125e ust. 2 pkt 2 ustawy, dotyczącym funkcjonariuszy 

wymienionych w § 2 pkt 2 lit. a–c, oraz sprawy odwołań od rozstrzygnięć podjętych w wyniku takiej kontroli, 

w zakresie niezastrzeżonym dla Komendanta Głównego Straży Granicznej. W przypadku gdy wynika to z zakresu 

upoważnienia udzielonego przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, kontrolę prowadzi się 

w placówkach lub dywizjonach Straży Granicznej.”; 

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Sprawy dotyczące prawa do zwolnienia od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego spra-

wowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny w zakresie długości okresu w roku kalenda-

rzowym, w którym funkcjonariuszowi przysługuje to prawo, prowadzi się w komórkach organizacyjnych Komendy 

Głównej Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej i ośrodka szkolenia Straży Gra-

nicznej, w których prowadzona jest ewidencja czasu służby funkcjonariuszy.”; 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
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4) w § 4 w ust. 2 dodaje się pkt 15–17 w brzmieniu: 

„15) ustalania związku zwolnienia od zajęć służbowych z czynami o charakterze bohaterskim dokonanymi 

w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdro-

wia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli, 

16) stwierdzania utraty prawa do uposażenia w wyniku ustaleń przeprowadzonej kontroli prawidłowości orzekania 

o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby, prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego, 

spełnienia wymogów formalnych zaświadczeń lekarskich albo oświadczenia funkcjonariusza, 

17) uznania nieobecności w służbie za nieobecność nieusprawiedliwioną.”. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 




