
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. 

Poz. 1585 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 13 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu 

czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 794, z 2011 r. poz. 1416 oraz z 2013 r. poz. 1708) wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) lotniczy – na stanowiskach służbowych, na których wykonywane są zadania na statkach powietrznych Straży 

Granicznej, w okresie wykonywania zadań na tych statkach, z wyłączeniem stanowisk służbowych związanych 

z obsługą bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej o masie startowej do 25 kg;”; 

2) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W lotniczym rozkładzie czasu służby czas wykonywania zadań na statkach powietrznych Straży Granicznej 

przez członka załogi statku powietrznego nie może przekroczyć 12 godzin w ciągu kolejnych 24 godzin służby, po-

czynając od godziny, w której funkcjonariusz rozpoczął wykonywanie zadań na statkach powietrznych. W ramach 

wykonywania zadań na statkach powietrznych czasy lotów nie mogą przekroczyć: 

1) 8 godzin – w ciągu kolejnych 24 godzin; 

2) 80 godzin – w miesiącu kalendarzowym; 

3) 800 godzin – w roku kalendarzowym.”. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

 

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

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 

1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 615, 669, 904, 960 i 1250. 




