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Na podstawie art. 141 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 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 10 grudnia 1997 r. w spra-
wie udzielania wyró˝nieƒ oraz post´powania dyscypli-
narnego w stosunku do funkcjonariuszy Stra˝y Gra-
nicznej (Dz. U. Nr 154, poz. 1015 i z 1999 r. Nr 93,
poz. 1084) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 3.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wy˝szy prze∏o˝ony nad prze∏o˝onym posia-
dajàcym w∏adz´ dyscyplinarnà mo˝e, do
dnia wydania postanowienia o zamkni´ciu
post´powania, je˝eli uzna  to za uzasadnione
okolicznoÊciami sprawy:

1) przejàç prowadzenie post´powania albo

2) przekazaç prowadzenie post´powania in-
nemu podleg∏emu funkcjonariuszowi, zaj-
mujàcemu stanowisko równorz´dne ze
stanowiskiem funkcjonariusza, który 
wszczà∏ przekazywane post´powanie.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Funkcjonariusz, któremu w trybie okreÊlo-
nym w ust. 2 pkt 2 przekazano prowadzenie
post´powania, posiada w∏adz´ dyscyplinar-
nà w stosunku do funkcjonariusza, przeciw-
ko któremu prowadzone jest post´powanie
dyscyplinarne, wy∏àcznie w zakresie przeka-
zanej sprawy.”;

2) w § 23:

a) w ust. 1:

— w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) za˝aleƒ na postanowienia, z wyjàtkiem
postanowieƒ o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego, o jego zamkni´ciu oraz
postanowieƒ, o których mowa w § 19
ust. 3,”

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem 
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) przeglàdania akt post´powania dyscypli-
narnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za˝alenie na postanowienie wnosi si´ za po-
Êrednictwem prowadzàcego post´powanie
dyscyplinarne do prze∏o˝onego, który wszczà∏
post´powanie dyscyplinarne, a je˝eli posta-
nowienie wyda∏ ten prze∏o˝ony — do Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
w terminie 3 dni od dnia dor´czenia postano-
wienia, z zastrze˝eniem ust. 3.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Je˝eli postanowienie wyda∏ Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej, za˝alenie wnosi
si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, w terminie okreÊlonym
w ust. 2.”;

3) w § 27 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach dyscyplinar-
nych mo˝e przed∏u˝yç termin prowadzenia po-
st´powania do dwóch miesi´cy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e prze-
d∏u˝yç termin prowadzenia post´powania na
czas oznaczony powy˝ej dwóch miesi´cy.”;

4) w § 38:

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 6.”,

b) skreÊla si´ ust. 5,

c) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego
przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej obwiniony ma prawo z∏o˝yç na pi-
Êmie odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, w terminie okreÊlo-
nym w ust. 1.”;

5) w § 41:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prze∏o˝ony, o którym mowa w § 40, lub mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e
zaskar˝one orzeczenie:

1) utrzymaç w mocy,
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania wyró˝nieƒ oraz post´powania dyscyplinarnego w stosun-
ku do funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.
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2) uchyliç w ca∏oÊci lub w cz´Êci i w tym za-
kresie uniewinniç obwinionego  albo wy-
mierzyç innà kar´,

3) uchyliç i przekazaç spraw´ do ponownego
rozpatrzenia, wskazujàc, jakie okolicznoÊci
nale˝y wziàç pod uwag´ przy ponownym
rozpatrzeniu sprawy,

4) uchyliç i przekazaç spraw´ do sàdu hono-
rowego,

5) uchyliç i umorzyç post´powanie dyscypli-
narne, je˝eli zachodzà okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w § 31 ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Orzeczenie prze∏o˝onego, o którym mowa
w § 40, lub ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych powinno byç wydane w ciàgu
14 dni od dnia otrzymania odwo∏ania. Orze-
czenie takie jest prawomocne.”;

6) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. 1. Wznowienie post´powania dyscyplinar-
nego nast´puje z urz´du lub na wniosek
ukaranego.

2. W sprawach o wznowienie post´powania
w∏aÊciwy jest prze∏o˝ony lub minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, który
wyda∏ orzeczenie dyscyplinarne koƒczàce
post´powanie.

3. Wznowienie post´powania lub odmowa
wznowienia post´powania nast´puje
w formie postanowienia.

4. Na postanowienie, o którym mowa
w ust. 3, s∏u˝y za˝alenie do wy˝szego
prze∏o˝onego w terminie 7 dni od dnia je-
go dor´czenia. Je˝eli postanowienie wy-
da∏ Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej, za˝alenie przys∏uguje do ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.”

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do spraw
dyscyplinarnych wszcz´tych i nie zakoƒczonych przed
dniem jego wejÊcia w ˝ycie.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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w sprawie rejestracji pojazdów jednostek wojskowych podporzàdkowanych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych, Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa i Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla dla pojazdów jedno-
stek wojskowych podporzàdkowanych ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych, Policji, Urz´du
Ochrony Paƒstwa i Stra˝y Granicznej:

1) warunki i tryb rejestracji,

2) wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyj-
nych,

3) jednostki organizacyjne w∏aÊciwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Rejestracji na warunkach i w trybie okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu podlegajà pojazdy samocho-
dowe, ciàgniki rolnicze, motorowery i przyczepy, z wy-
jàtkiem przyczep motocyklowych i specjalnych prze-
znaczonych do ciàgni´cia przez ciàgniki rolnicze lub

pojazdy wolnobie˝ne, zwane dalej „pojazdami”, u˝y-
wane przez jednostki wojskowe podporzàdkowane mi-
nistrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Policj´,
Urzàd Ochrony Paƒstwa i Stra˝ Granicznà, zwane dalej
„s∏u˝bami”.

2. Rejestracji na warunkach i w trybie okreÊlonych
w rozporzàdzeniu podlegajà  równie˝ pojazdy nie zare-
jestrowane przyj´te do badaƒ albo testowania.

§ 3. Rejestracji pojazdów dokonujà:

1) Komendant G∏ówny Policji — w odniesieniu do po-
jazdów Komendy G∏ównej Policji,

2) w∏aÊciwy komendant wojewódzki Policji — w od-
niesieniu do pojazdów komend, komisariatów i in-
nych jednostek organizacyjnych Policji dzia∏ajà-
cych na obszarze województwa,

3) komendant Wy˝szej Szko∏y Policji i komendant
szko∏y policyjnej — w odniesieniu do pojazdów
szko∏y,


