
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. 

Poz. 418 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 18 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia 

funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 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 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia 

zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24, poz. 148, z późn. zm.
2)

) 

w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatek za wysługę lat wzrasta z urzędu o 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy następny rok 

służby do wysokości 20% po 20 latach służby, o 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 

32 latach służby oraz do wysokości 35% po 35 latach służby.”. 

§ 2. Funkcjonariusz, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada 21 lat służby, zachowuje prawo do wyso-

kości dodatku za wysługę lat ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu osiągnięcia przez niego 22 lat 

służby. 

§ 3. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz 

§ 2 stosuje się przy obliczaniu dodatków za wysługę lat przysługujących funkcjonariuszom od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska 

                                                           
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). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 24, poz. 150, z 2012 r. poz. 1200 oraz z 2014 r. 

poz. 43 i 1233. 




