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USTAWA

z dnia 11 kwietnia 2001 r.

o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1: 

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Nazwa «Stra˝ Graniczna», jej skrót «SG»
oraz znak graficzny Stra˝y Granicznej przy-
s∏ugujà wy∏àcznie formacji, o której mowa
w ust. 1.

1b. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zna-
ku graficznego Stra˝y Granicznej, uwzgl´d-
niajàc w nim wizerunek or∏a bia∏ego ustalo-
ny dla god∏a paƒstwowego oraz ustalajàc
kolorystyk´ tego znaku.”, 

b) w ust. 2: 

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywa-
nie przest´pstw i wykroczeƒ oraz Êciganie
ich sprawców, w zakresie w∏aÊciwoÊci
Stra˝y Granicznej, a w szczególnoÊci: 

a) przest´pstw i wykroczeƒ dotyczàcych
zgodnoÊci przekraczania granicy paƒ-
stwowej z przepisami, zwiàzanych z jej
oznakowaniem oraz dotyczàcych wia-
rygodnoÊci dokumentów uprawniajà-
cych do przekraczania granicy paƒ-
stwowej, 

b) przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ
skarbowych wymienionych w art. 133
§ 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowe-
go,

c) przest´pstw i wykroczeƒ pozostajàcych
w zwiàzku z przekraczaniem granicy
paƒstwowej lub przemieszczaniem
przez granic´ paƒstwowà towarów
oraz przedmiotów okreÊlonych w prze-
pisach o oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, o broni i amunicji,
o materia∏ach wybuchowych, o ochro-
nie dóbr kultury, o narodowym zasobie
archiwalnym, o przeciwdzia∏aniu nar-
komanii oraz o ewidencji ludnoÊci i do-
wodach osobistych,

d) przest´pstw i wykroczeƒ okreÊlonych
w ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114,
poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 106,
poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 42,
poz. 475),”

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zapewnienie bezpieczeƒstwa w komuni-
kacji mi´dzynarodowej i porzàdku pu-
blicznego w zasi´gu terytorialnym przej-
Êcia granicznego, a w zakresie w∏aÊciwo-
Êci Stra˝y Granicznej — tak˝e w strefie
nadgranicznej,”

— skreÊla si´ pkt 8,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Stra˝ Graniczna mo˝e prowadziç post´po-
wania w sprawach rozpoznawania, zapo-
biegania i wykrywania przest´pstw okreÊlo-
nych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego
pope∏nionych przez funkcjonariuszy i pra-
cowników Stra˝y Granicznej w zwiàzku
z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bo-
wych.”; 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Organy administracji rzàdowej, jednostki
samorzàdu terytorialnego oraz paƒstwowe
i inne jednostki organizacyjne sà obowià-
zane wspó∏dzia∏aç z organami Stra˝y Gra-
nicznej oraz zapewniç im niezb´dne wa-
runki do wykonywania zadaƒ okreÊlonych
w ustawie.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Centralnym organem administracji rzà-
dowej w∏aÊciwym w sprawach ochrony
granicy paƒstwowej i kontroli ruchu gra-
nicznego jest Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej, podleg∏y ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych.

2. Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Mi-
nistrów na wniosek ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych.

3. Zast´pców Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych na wniosek Komendanta G∏ówne-
go Stra˝y Granicznej.
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4. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
jest prze∏o˝onym wszystkich funkcjona-
riuszy Stra˝y Granicznej, zwanych dalej
«funkcjonariuszami».

5. W razie zwolnienia stanowiska Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
do czasu powo∏ania nowego komendan-
ta powierza pe∏nienie obowiàzków Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, jed-
nemu z jego zast´pców.

6. W razie czasowej niemo˝noÊci sprawo-
wania funkcji przez Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych, do czasu
ustania przeszkody w sprawowaniu tej
funkcji przez dotychczasowego komen-
danta, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 6 miesi´-
cy, powierza pe∏nienie obowiàzków Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
jednemu z jego zast´pców.”;

4) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Do zakresu dzia∏ania Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej nale˝y w szczegól-
noÊci: 

1) kierowanie prowadzonymi przez Stra˝
Granicznà dzia∏aniami w zakresie
ochrony granicy paƒstwowej oraz kon-
troli ruchu granicznego,

2) analizowanie zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa
granicy paƒstwowej,

3) nadawanie regulaminów organizacyj-
nych komendom oddzia∏ów Stra˝y
Granicznej oraz jednostkom organiza-
cyjnym Komendy G∏ównej Stra˝y Gra-
nicznej, a tak˝e nadawanie statutów
oÊrodkom szkolenia Stra˝y Granicznej,

4) organizowanie i okreÊlanie zasad szko-
lenia zawodowego funkcjonariuszy
oraz pracowników Stra˝y Granicznej, 

5) sprawowanie nadzoru nad terenowymi
organami Stra˝y Granicznej oraz nad
oÊrodkami szkolenia Stra˝y Granicznej,

6) udzia∏ w przygotowaniu projektu bu-
d˝etu paƒstwa w zakresie dotyczàcym
Stra˝y Granicznej, zgodnie z odr´bny-
mi przepisami,

7) wspó∏dzia∏anie w zakresie realizowa-
nych zadaƒ z w∏aÊciwymi organami
paƒstwowymi, jednostkami samorzà-
du terytorialnego i organizacjami spo-
∏ecznymi,

8) prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynaro-
dowej z organami i instytucjami w∏aÊci-
wymi w sprawach ochrony granic paƒ-
stwowych.”;

5) skreÊla si´ art. 4;

6) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Terenowymi organami Stra˝y Granicz-
nej sà:

1) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Gra-
nicznej,

2) komendanci stra˝nic, granicznych
placówek kontrolnych i dywizjonów
Stra˝y Granicznej.

2. Komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej powo∏uje i odwo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych na wnio-
sek Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej. Zast´pców komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej powo∏uje i od-
wo∏uje Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej na wniosek komendanta oddzia-
∏u Stra˝y Granicznej. 

3. W razie zwolnienia stanowiska komen-
danta oddzia∏u Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej, do czasu powo∏ania
nowego komendanta, powierza pe∏nie-
nie obowiàzków komendanta oddzia∏u,
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, jed-
nemu z jego zast´pców lub wyznaczo-
nemu funkcjonariuszowi Stra˝y Gra-
nicznej.

4. W razie czasowej niemo˝noÊci sprawo-
wania funkcji przez komendanta oddzia-
∏u Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej, do czasu ustania przeszkody
w sprawowaniu tej funkcji przez dotych-
czasowego komendanta, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ na 6 miesi´cy, powierza pe∏nie-
nie obowiàzków komendanta jednemu
z jego zast´pców lub wyznaczonemu
funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej.

5. Komendanta stra˝nicy, komendanta
granicznej placówki kontrolnej i dywi-
zjonu Stra˝y Granicznej powo∏uje i od-
wo∏uje Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej na wniosek komendanta oddzia-
∏u Stra˝y Granicznej. 

6. W razie zwolnienia stanowiska komen-
danta stra˝nicy, komendanta granicznej
placówki kontrolnej lub komendanta
dywizjonu, w∏aÊciwy komendant od-
dzia∏u, do czasu powo∏ania nowego ko-
mendanta, powierza pe∏nienie obowiàz-
ków komendanta stra˝nicy, granicznej
placówki kontrolnej lub dywizjonu, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, jedne-
mu z jego zast´pców lub wyznaczone-
mu funkcjonariuszowi Stra˝y Granicz-
nej.

7. W razie czasowej niemo˝noÊci sprawo-
wania funkcji komendanta stra˝nicy, ko-
mendanta granicznej placówki kontrol-
nej lub komendanta dywizjonu, w∏aÊci-
wy komendant oddzia∏u, do czasu usta-
nia przeszkody w sprawowaniu tej funk-
cji przez dotychczasowego komendan-
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ta, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na 6 miesi´cy,
powierza pe∏nienie obowiàzków ko-
mendanta stra˝nicy, granicznej placów-
ki kontrolnej lub dywizjonu jednemu
z jego zast´pców lub wyznaczonemu
funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej.

8. Komendanci oddzia∏ów, stra˝nic oraz
granicznych placówek kontrolnych i dy-
wizjonów Stra˝y Granicznej sà prze∏o-
˝onymi wszystkich podleg∏ych im funk-
cjonariuszy.”;

7) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
wykonuje swoje zadania przy pomocy
podleg∏ego mu urz´du — Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej, zwanej da-
lej «Komendà G∏ównà». 

2. Komendanci oddzia∏ów, stra˝nic, gra-
nicznych placówek kontrolnych oraz
dywizjonów wykonujà swoje zadania
przy pomocy podleg∏ych im urz´dów
— komend oddzia∏ów, stra˝nic, gra-
nicznych placówek kontrolnych i dywi-
zjonów.

3. Zadania dyrektora generalnego urz´du
przewidziane w ustawie z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255) w stosunku do pra-
cowników zatrudnionych w:

1) Komendzie G∏ównej oraz w Granicz-
nej Placówce Kontrolnej Stra˝y Gra-
nicznej Warszawa-Ok´cie wykonuje
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej,

2) komendach oddzia∏ów, granicznych
placówkach kontrolnych, stra˝nicach
i dywizjonach Stra˝y Granicznej wy-
konuje w∏aÊciwy miejscowo komen-
dant oddzia∏u Stra˝y Granicznej.”;

8) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, tworzy
i znosi oddzia∏y Stra˝y Granicznej,
uwzgl´dniajàc nadanie im nazwy, okre-
Êlenie siedziby oraz terytorialnego za-
si´gu dzia∏ania.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej,
w drodze zarzàdzenia: 

1) tworzy i znosi stra˝nice, graniczne
placówki kontrolne oraz dywizjony,
a tak˝e okreÊla ich terytorialny zasi´g
dzia∏ania,

2) okreÊla liczb´ i rodzaj etatów w jed-
nostkach organizacyjnych Stra˝y
Granicznej,

3) okreÊla szczegó∏owy zakres zadaƒ te-
renowych organów Stra˝y Granicz-

nej oraz organizacj´ Komendy G∏ów-
nej, komend oddzia∏ów, stra˝nic, gra-
nicznych placówek kontrolnych i dy-
wizjonów.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
mo˝e, w drodze zarzàdzenia, okreÊlaç
wzory symboli jednostek organizacyj-
nych Stra˝y Granicznej.

4. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
mo˝e, w drodze zarzàdzenia, tworzyç
i znosiç oÊrodki szkolenia oraz okreÊlaç
ich organizacj´ i zakres dzia∏ania.

5. Komendanta oÊrodka szkolenia oraz je-
go zast´pców powo∏uje i odwo∏uje Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej. Ko-
mendant oÊrodka szkolenia jest prze∏o-
˝onym wszystkich podleg∏ych mu funk-
cjonariuszy.”;

9) dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. W post´powaniu administracyjnym
w sprawach zwiàzanych z wykonywa-
niem zadaƒ i kompetencji Stra˝y Granicz-
nej, je˝eli ustawy nie stanowià inaczej, or-
ganami wy˝szego stopnia sà:
1) w stosunku do komendanta stra˝nicy,

granicznej placówki kontrolnej oraz dy-
wizjonu Stra˝y Granicznej — komen-
dant oddzia∏u Stra˝y Granicznej,

2) w stosunku do Komendanta Granicznej
Placówki Kontrolnej Warszawa-Ok´cie
— Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej,

3) w stosunku do komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej — Komendant G∏ów-
ny Stra˝y Granicznej.”;

10) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
i sposób naliczeƒ etatowych w Stra˝y Gra-
nicznej, uwzgl´dniajàc terytorialny zasi´g
dzia∏ania jednostek organizacyjnych oraz
organizacj´ i specyfik´ pe∏nienia s∏u˝by
w tych jednostkach.”;

11) w art. 7a, art. 12 ust. 1, art. 21, art. 36 ust. 3, art. 44,
art. 72 ust. 3, art. 75 ust. 2, art. 120 ust. 3, art. 151
ust. 5 i w art. 154 ust. 1 u˝yte w ró˝nych przypad-
kach wyrazy „Minister Spraw Wewn´trznych” za-
st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych”; 

12) po art. 7b dodaje si´ art. 7c w brzmieniu:

„Art. 7c. W zakresie okreÊlonym w przepisach od-
r´bnych dzia∏alnoÊç duszpasterska
w Stra˝y Granicznej prowadzona jest na
podstawie porozumieƒ Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej z przedsta-
wicielami w∏aÊciwego koÊcio∏a lub zwiàz-
ku wyznaniowego.”;



Dziennik Ustaw Nr 45 — 3118 — Poz. 498

13) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „w zakresie okreÊlonym ustawà
o ochronie granicy paƒstwowej oraz innymi
ustawami” zast´puje si´ wyrazami „w zakresie
okreÊlonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a”, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Stra˝ Graniczna w celu realizacji ustawo-

wych zadaƒ mo˝e korzystaç z informacji
o osobie, w tym danych osobowych uzyska-
nych przez uprawnione organy, s∏u˝by i in-
stytucje paƒstwowe w wyniku wykonywa-
nia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
lub prowadzenia kontroli operacyjnej oraz
przetwarzaç je w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116,
poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), bez
wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczà.”,

c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
„1b. Administrator danych, o których mowa

w ust. 1a, jest obowiàzany udost´pniç da-
ne, z zastrze˝eniem ust. 1d, na podstawie
imiennego upowa˝nienia Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej, komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub upowa˝nio-
nego funkcjonariusza, okazanego przez
funkcjonariusza wraz z legitymacjà s∏u˝bo-
wà. Fakt udost´pnienia tych danych podle-
ga ochronie na podstawie ustawy z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz
z 2001 r. Nr 22, poz. 247 i Nr 27, poz. 298).”,

d) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c i 1d w brzmieniu:
„1c. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, wzór upowa˝nienia, o któ-
rym mowa w ust. 1b, uwzgl´dniajàc nie-
zb´dne dane upowa˝nionego funkcjonariu-
sza oraz mo˝liwoÊç wydania upowa˝nieƒ
w imieniu Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej innym funkcjonariuszom.

1d. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zakres, warunki i tryb prze-
kazywania Stra˝y Granicznej informacji
o osobie, uzyskanych w wyniku prowadze-
nia przez uprawnione organy, s∏u˝by i insty-
tucje czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych lub kontroli operacyjnej, uwzgl´dnia-
jàc zakres informacji niezb´dnych do wyko-
nywania ustawowych zadaƒ Stra˝y Gra-
nicznej, cel, organizacj´ przekazywania in-
formacji oraz sposób ich dokumentowa-
nia.”,

e) skreÊla si´ ust. 2, 

f) w ust. 5 wyrazy „godnoÊci obywateli oraz prze-
strzegania i ochrony praw cz∏owieka” zast´puje
si´ wyrazami „godnoÊci oraz przestrzegania
wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela”, 

g) w ust. 6 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu: 

„Funkcj´ g∏ównego pe∏nomocnika granicznego
pe∏ni Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej.”, 

h) w ust. 7 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) zakres oraz szczegó∏owe zasady szkolenia
funkcjonariuszy i pracowników Stra˝y Gra-
nicznej,”;

14) w art. 9b: 

a) w ust. 2 i 3 wyrazy „art. 7a ustawy o urz´dzie Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´ wy-
razami „art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowni-
ków urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych oraz funkcjonariuszy
i pracowników urz´dów nadzorowanych przez
tego ministra (Dz. U. Nr 106, poz. 491, z 1997 r.
Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r.
Nr 131, poz. 860)”, 

b) w ust. 4 po wyrazie „wynagrodzenie” stawia si´
kropk´, a wyrazy „wyp∏acane z funduszu opera-
cyjnego.” skreÊla si´, 

c) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Koszty podejmowanych przez Stra˝ Gra-
nicznà czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych oraz wynagrodzenia osób, o których
mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim, ze
wzgl´du na ochron´ okreÊlonà w art. 9c
ust. 1, nie mogà byç stosowane przepisy
o finansach publicznych i rachunkowoÊci,
pokrywane sà z tworzonego na ten cel fun-
duszu operacyjnego.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, stanowiàce ta-
jemnic´ paƒstwowà, zasady tworzenia i go-
spodarowania funduszem operacyjnym.”;

15) w art. 9c:

a) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Organy administracji rzàdowej i organy
jednostek samorzàdu terytorialnego sà
obowiàzane do udzielania Stra˝y Granicz-
nej w granicach swojej w∏aÊciwoÊci nie-
zb´dnej pomocy w zakresie wydawania
i zabezpieczania dokumentów, o których
mowa w ust. 2.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wyda-
wania dokumentów, o których mowa w
ust. 2, sposób pos∏ugiwania si´ nimi, a tak˝e
ich przechowywania, uwzgl´dniajàc rodzaje
dokumentów i cel, w jakim sà wydawane, or-
gany i osoby uprawnione do ich wydawania,
pos∏ugiwania si´ nimi i ich przechowywania,
czas, na jaki sà wydawane dokumenty, czyn-
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noÊci zapewniajàce ich ochron´ oraz sposób
ich przechowywania i ewidencji.”;

16) w art. 9d wyrazy „art. 7a ustawy o urz´dzie Ministra
Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´ wyrazami
„art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o nie-
których uprawnieniach pracowników urz´du ob-
s∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych oraz funkcjonariuszy i pracowników
urz´dów nadzorowanych przez tego ministra
(Dz. U. Nr 106, poz. 491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860)”;

17) art. 9e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9e. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych, podejmowanych
przez Stra˝ Granicznà w celu zapobie˝e-
nia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz
uzyskania i utrwalenia dowodów, Êci-
ganych z oskar˝enia publicznego,
umyÊlnych przest´pstw:

1) okreÊlonych w art. 264 Kodeksu kar-
nego, 

2) okreÊlonych w art. 270—275 Kodek-
su karnego w zakresie dokumentów
uprawniajàcych do przekraczania
granicy paƒstwowej, 

3) skarbowych, o których mowa
w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego
skarbowego, je˝eli wartoÊç przed-
miotu czynu lub uszczuplenie nale˝-
noÊci publicznej przekraczajà pi´ç-
dziesi´ciokrotnà wysokoÊç najni˝-
szego wynagrodzenia za prac´ okre-
Êlonego na podstawie odr´bnych
przepisów, 

4) pozostajàcych w zwiàzku z przekra-
czaniem granicy paƒstwowej lub
przemieszczaniem przez granic´
paƒstwowà towarów oraz przedmio-
tów okreÊlonych w przepisach
o oznaczaniu wyrobów znakami
skarbowymi akcyzy, o broni, amuni-
cji oraz o materia∏ach wybucho-
wych, a tak˝e o przeciwdzia∏aniu nar-
komanii, 

5) okreÊlonego w art. 103 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, 

6) okreÊlonych w art. 228, 229 i 231 Ko-
deksu karnego, pope∏nionych przez
funkcjonariuszy lub pracowników
Stra˝y Granicznej w zwiàzku z wyko-
nywaniem obowiàzków s∏u˝bowych,

7) Êciganych na mocy umów mi´dzy-
narodowych, 

gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezskutecz-
ne albo zachodzi wysokie prawdopodo-
bieƒstwo, ̋ e b´dà nieskuteczne lub nie-
przydatne, sàd okr´gowy, na pisemny
wniosek Komendanta G∏ównego Stra-
˝y Granicznej, z∏o˝ony po uzyskaniu pi-

semnej zgody Prokuratora Generalne-
go, lub na pisemny wniosek komen-
danta oddzia∏u Stra˝y Granicznej, z∏o-
˝ony po uzyskaniu zgody Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej i pisemnej
zgody w∏aÊciwego miejscowo prokura-
tora okr´gowego, mo˝e, w drodze po-
stanowienia, zarzàdziç kontrol´ opera-
cyjnà. 

2. Pisemnà zgod´ komendantowi oddzia∏u
Stra˝y Granicznej, o którym mowa
w ust. 1, wydaje prokurator okr´gowy
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ tego
komendanta.

3. Postanowienie, o którym mowa w
ust. 1, wydaje sàd okr´gowy w∏aÊciwy
miejscowo ze wzgl´du na siedzib´ orga-
nu Stra˝y Granicznej sk∏adajàcego
wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
gdy mog∏oby to spowodowaç utrat´ in-
formacji lub zatarcie albo zniszczenie
dowodów przest´pstwa:

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej, po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego,

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej, po poinformowaniu Komendan-
ta G∏ównego Stra˝y Granicznej i po
uzyskaniu pisemnej zgody prokura-
tora, o którym mowa w ust. 2, 

mo˝e zarzàdziç kontrol´ operacyjnà,
zwracajàc si´ jednoczeÊnie do w∏aÊci-
wego miejscowo sàdu okr´gowego
z wnioskiem o wydanie postanowienia
w tej sprawie. W razie nieudzielenia
przez sàd zgody w terminie 5 dni od
dnia zarzàdzenia kontroli operacyjnej,
organ zarzàdzajàcy wstrzymuje kontro-
l´ operacyjnà oraz dokonuje protoko-
larnego, komisyjnego zniszczenia ma-
teria∏ów zgromadzonych podczas jej
stosowania. 

5. Sàd okr´gowy mo˝e zezwoliç, na pi-
semny wniosek Komendanta G∏ówne-
go Stra˝y Granicznej lub komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej, z∏o˝ony po
uzyskaniu pisemnej zgody w∏aÊciwego
prokuratora, na odstàpienie od znisz-
czenia materia∏ów, o których mowa
w ust. 4, je˝eli stanowià one dowód lub
wskazujà na zamiar pope∏nienia prze-
st´pstwa, dla wykrycia którego na pod-
stawie przepisów ustawowych mo˝e
byç prowadzona kontrola operacyjna
lub inne czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawcze.

6. W przypadku zarzàdzenia kontroli ope-
racyjnej wobec osoby podejrzanej lub
oskar˝onego, we wniosku organu Stra-
˝y Granicznej o zarzàdzenie kontroli
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operacyjnej zamieszcza si´ informacj´
o toczàcym si´ wobec tej osoby post´-
powaniu. 

7. Kontrola operacyjna jest prowadzona
niejawnie i polega na: 

1) kontrolowaniu treÊci koresponden-
cji, 

2) kontrolowaniu zawartoÊci przesy∏ek, 

3) stosowaniu Êrodków technicznych
umo˝liwiajàcych uzyskiwanie w spo-
sób niejawny informacji i dowodów
oraz ich utrwalanie, a w szczególno-
Êci obrazu, treÊci rozmów telefonicz-
nych i innych informacji przekazywa-
nych za pomocà sieci telekomunika-
cyjnych. 

8. Wniosek organu Stra˝y Granicznej,
o którym mowa ust. 1, o zarzàdzenie
przez sàd kontroli operacyjnej powi-
nien zawieraç w szczególnoÊci: 

1) numer sprawy i jej kryptonim, 

2) opis przest´pstwa z podaniem jego
kwalifikacji prawnej, 

3) okolicznoÊci uzasadniajàce potrzeb´
zastosowania kontroli operacyjnej,
w tym stwierdzonej albo prawdopo-
dobnej bezskutecznoÊci lub nieprzy-
datnoÊci innych Êrodków, 

4) dane osoby, wobec której stosowana
b´dzie kontrola operacyjna, i wska-
zanie miejsca lub sposobu jej stoso-
wania, 

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kon-
troli operacyjnej, o której mowa
w ust. 7. 

9. Kontrol´ operacyjnà zarzàdza si´ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce. Sàd
okr´gowy mo˝e, na pisemny wniosek
Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra-
˝y Granicznej, z∏o˝ony po uzyskaniu pi-
semnej zgody Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej i w∏aÊciwego proku-
ratora, na okres nie d∏u˝szy ni˝ kolejne
3 miesiàce, wydaç postanowienie
o jednorazowym przed∏u˝eniu kontroli
operacyjnej, je˝eli nie usta∏y przyczyny
zarzàdzenia tej kontroli. 

10. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, gdy podczas stosowania
kontroli operacyjnej pojawià si´ no-
we okolicznoÊci istotne dla zapobie-
˝enia lub wykrycia przest´pstwa albo
ustalenia sprawców i uzyskania do-
wodów przest´pstwa, sàd okr´gowy
w∏aÊciwy miejscowo ze wzgl´du na
siedzib´ wnioskujàcego organu Stra-
˝y Granicznej, na pisemny wniosek
Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u

Stra˝y Granicznej, z∏o˝ony po uzyska-
niu pisemnej zgody Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej oraz
w∏aÊciwego prokuratora, mo˝e wy-
daç postanowienie o kontroli opera-
cyjnej prowadzonej przez czas ozna-
czony równie˝ po up∏ywie okresów,
o których mowa w ust. 9. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4,
5, 9 i 10, stosuje si´ odpowiednio ust. 8.
Sàd przed wydaniem postanowienia,
o którym mowa w ust. 9 lub 10, mo˝e
zapoznaç si´ z materia∏ami uzasadnia-
jàcymi wniosek zgromadzonymi pod-
czas stosowania kontroli operacyjnej
zarzàdzonej w tej sprawie.

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 5,
9 i 10, sàd okr´gowy rozpoznaje na po-
siedzeniu, jednoosobowo, przy czym
czynnoÊci sàdu zwiàzane z rozpozna-
niem tych wniosków sà wykonywane
w warunkach przewidzianych dla prze-
kazywania, przechowywania i udost´p-
niania informacji niejawnych oraz z od-
powiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Ko-
deksu post´powania karnego. W posie-
dzeniu sàdu mo˝e wziàç udzia∏ wy∏àcz-
nie prokurator i przedstawiciel organu
Stra˝y Granicznej wnioskujàcego o za-
rzàdzenie kontroli operacyjnej. 

13. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
telekomunikacyjnà w sieciach publicz-
nych oraz podmioty Êwiadczàce us∏ugi
pocztowe sà obowiàzani do zapewnie-
nia na w∏asny koszt warunków tech-
nicznych i organizacyjnych umo˝liwia-
jàcych prowadzenie przez Stra˝ Gra-
nicznà kontroli operacyjnej. 

14. Kontrola operacyjna powinna byç za-
koƒczona niezw∏ocznie po ustaniu
przyczyn jej zarzàdzenia, najpóêniej
jednak z up∏ywem okresu, na który zo-
sta∏a wprowadzona. 

15. Organ Stra˝y Granicznej, o którym mo-
wa w ust. 1, informuje w∏aÊciwego pro-
kuratora o wynikach kontroli operacyj-
nej po jej zakoƒczeniu, a na jego ˝àda-
nie równie˝ o przebiegu tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powa-
nia karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
lub komendant oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej przekazuje w∏aÊciwemu proku-
ratorowi wszystkie materia∏y zgroma-
dzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej z wnioskiem o wszcz´cie
post´powania karnego. W post´powa-
niu przed sàdem, w odniesieniu do tych
materia∏ów, stosuje si´ odpowiednio
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przepis art. 393 § 1 zdanie pierwsze Ko-
deksu post´powania karnego. 

17. Osobie, w stosunku do której by∏a sto-
sowana kontrola operacyjna, nie udo-
st´pnia si´ materia∏ów zgromadzonych
podczas tej kontroli. Przepis nie naru-
sza uprawnieƒ wynikajàcych z art. 321
Kodeksu post´powania karnego.

18. Zgromadzone podczas stosowania
kontroli operacyjnej materia∏y nieza-
wierajàce dowodów pozwalajàcych na
wszcz´cie post´powania karnego lub
niemajàce znaczenia dla toczàcego si´
post´powania karnego przechowuje
si´ po zakoƒczeniu kontroli przez okres
2 miesi´cy, a nast´pnie dokonuje si´
ich protokolarnego, komisyjnego znisz-
czenia. Zniszczenie materia∏ów zarzà-
dza organ Stra˝y Granicznej, który
wnioskowa∏ o zarzàdzenie kontroli ope-
racyjnej. 

19. Na postanowienia sàdu w przedmiocie
kontroli operacyjnej, o których mowa
w ust. 1, 4, 9 i 10, a tak˝e na postano-
wienie sàdu wydane na podstawie
ust. 5, przys∏uguje za˝alenie organowi
Stra˝y Granicznej, który z∏o˝y∏ wnio-
sek o wydanie tego postanowienia. Do
za˝alenia stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania kar-
nego. 

20. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw ∏àcznoÊci, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób do-
kumentowania kontroli operacyjnej
oraz przechowywania i przekazywania
wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przecho-
wywania, przekazywania oraz przetwa-
rzania i niszczenia materia∏ów uzyska-
nych podczas stosowania tej kontroli,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowa-
nych czynnoÊci i uzyskanych materia-
∏ów oraz wzory stosowanych druków
i rejestrów.” ;

18) po art. 9e dodaje si´ art. 9f i 9g w brzmieniu:

„Art. 9f. 1. W sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w:

1) art. 228 i 229 Kodeksu karnego, po-
pe∏nione przez funkcjonariuszy i pra-
cowników Stra˝y Granicznej w zwiàz-
ku z wykonywaniem obowiàzków
s∏u˝bowych,

2) art. 264 § 3 Kodeksu karnego, 

czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze,
zmierzajàce do sprawdzenia uzyska-
nych wczeÊniej wiarygodnych informa-
cji o przest´pstwie oraz ustalenia

sprawców i uzyskania dowodów prze-
st´pstwa, mogà polegaç na dokonaniu
w sposób niejawny nabycia, zbycia lub
przej´cia przedmiotów pochodzàcych
z przest´pstwa, ulegajàcych przepadko-
wi, albo których wytwarzanie, posiada-
nie, przewo˝enie lub którymi obrót sà
zabronione, a tak˝e przyj´ciu lub wr´-
czeniu korzyÊci majàtkowej. 

2. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze,
o których mowa w ust. 1, mogà polegaç
tak˝e na z∏o˝eniu propozycji nabycia,
zbycia lub przej´cia przedmiotów po-
chodzàcych z przest´pstwa, ulegajà-
cych przepadkowi, albo których wytwa-
rzanie, posiadanie, przewo˝enie lub któ-
rymi obrót sà zabronione, a tak˝e przy-
j´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtko-
wej. 

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
w sprawach o przest´pstwa, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a komendant od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej w sprawach
o przest´pstwo, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, mo˝e zarzàdziç, na czas okreÊlony,
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2,
po uzyskaniu pisemnej zgody w∏aÊciwe-
go miejscowo prokuratora okr´gowe-
go, którego bie˝àco informuje o wyni-
kach przeprowadzonych czynnoÊci. Pro-
kurator mo˝e zarzàdziç zaniechanie
czynnoÊci w ka˝dym czasie. 

4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1 i 2,
zarzàdza si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3
miesiàce. Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej lub komendant oddzia∏u
Stra˝y Granicznej mo˝e, po uzyskaniu
pisemnej zgody w∏aÊciwego prokurato-
ra, jednorazowo przed∏u˝yç stosowanie
czynnoÊci, na okres nie d∏u˝szy ni˝ ko-
lejne 3 miesiàce, je˝eli nie usta∏y przy-
czyny ich zarzàdzenia. 

5. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 i 2, mogà byç stosowane
Êrodki techniczne umo˝liwiajàce uzyski-
wanie i utrwalanie treÊci informacji,
w tym obrazu lub dêwi´ku. 

6. W przypadku uzyskania dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powa-
nia karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
lub komendant oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej przekazuje prokuratorowi okr´go-
wemu wszystkie materia∏y zgromadzo-
ne podczas stosowania czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1 i 2, z wnio-
skiem o wszcz´cie post´powania karne-
go. W post´powaniu przed sàdem,
w odniesieniu do tych materia∏ów, sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 393
§ 1 zdanie pierwsze Kodeksu post´po-
wania karnego. 
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7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przeprowadzania
i dokumentowania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ zapewnienia niejawnego charakteru
podejmowanych czynnoÊci i uzyska-
nych materia∏ów oraz wzory stosowa-
nych druków i rejestrów. 

Art. 9g. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych podejmowanych
w celu udokumentowania przest´pstw,
o których mowa w art. 9e ust. 1, albo
ustalenia to˝samoÊci osób uczestniczà-
cych w tych przest´pstwach lub przej´-
cia przedmiotów przest´pstwa Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub ko-
mendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej
mo˝e zarzàdziç niejawne nadzorowanie
wytwarzania, przemieszczania, prze-
chowywania i obrotu przedmiotami
przest´pstwa, je˝eli nie stworzy to za-
gro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia ludzkie-
go. 

2. O zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
zawiadamia si´ niezw∏ocznie w∏aÊciwe-
go miejscowo, ze wzgl´du na siedzib´
organu zawiadamiajàcego, prokurato-
ra okr´gowego, który mo˝e nakazaç za-
niechanie czynnoÊci w ka˝dym czasie. 

3. Organ Stra˝y Granicznej, o którym mo-
wa w ust. 1, bie˝àco informuje prokura-
tora okr´gowego, o którym mowa
w ust. 2, o wynikach przeprowadzo-
nych czynnoÊci.

4. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, mogà byç stoso-
wane Êrodki techniczne umo˝liwiajàce
uzyskiwanie i utrwalanie treÊci infor-
macji, w tym obrazu lub dêwi´ku.

5. Stosownie do zarzàdzenia, o którym
mowa w ust. 1, organy i instytucje pu-
bliczne oraz przedsi´biorcy sà obowià-
zani dopuÊciç do dalszego przewozu
przesy∏ki zawierajàce przedmioty prze-
st´pstwa w stanie nienaruszonym lub
po ich usuni´ciu albo zastàpieniu w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci. 

6. W przypadku uzyskania dowodów po-
zwalajàcych na wszcz´cie post´powa-
nia karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
lub komendant oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, za zgodà Komendanta G∏ówne-
go Stra˝y Granicznej, przekazuje proku-
ratorowi okr´gowemu wszystkie mate-
ria∏y zgromadzone podczas stosowania
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
w razie potrzeby z wnioskiem o wszcz´-
cie post´powania karnego. W post´po-

waniu przed sàdem, w odniesieniu do
tych materia∏ów, stosuje si´ przepis
art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu
post´powania karnego. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób przeprowadzania
i dokumentowania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´
zapewnienia niejawnego charakteru
podejmowanych czynnoÊci i uzyska-
nych materia∏ów oraz wzory stosowa-
nych druków i rejestrów.”; 

19) po art. 10 dodaje si´ art. 10a i 10b w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Stra˝ Graniczna, w zakresie swojej
w∏aÊciwoÊci, z zachowaniem ograni-
czeƒ wynikajàcych z art. 9e, mo˝e uzy-
skiwaç informacje, w tym tak˝e nie-
jawnie, gromadziç je, sprawdzaç oraz
przetwarzaç. 

2. Stra˝ Graniczna mo˝e pobieraç, gro-
madziç i wykorzystywaç w celach wy-
krywczych i identyfikacyjnych odciski
linii papilarnych, zdj´cia oraz dane
osobowe, w tym ujawniajàce pocho-
dzenie etniczne, przynale˝noÊç wy-
znaniowà oraz dane o stanie zdrowia,
osób podejrzanych o pope∏nienie
przest´pstw Êciganych z oskar˝enia
publicznego, a tak˝e osób o nieustalo-
nej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç
swà to˝samoÊç, bez zgody i wiedzy
osoby, której dane dotyczà. 

3. Dane osobowe, o których mowa
w ust. 2, z wy∏àczeniem danych ujaw-
niajàcych pochodzenie etniczne lub
przynale˝noÊç wyznaniowà, przecho-
wuje si´, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5,
przez okres niezb´dny do wykonania
ustawowych zadaƒ przez Stra˝ Gra-
nicznà. Organy Stra˝y Granicznej do-
konujà weryfikacji tych danych nie
rzadziej ni˝ co 10 lat od dnia uzyskania
informacji. 

4. Do przechowywania danych osobo-
wych ujawniajàcych pochodzenie et-
niczne lub przynale˝noÊç wyznaniowà
osób skazanych za pope∏nienie prze-
st´pstw Êciganych z oskar˝enia pu-
blicznego nie stosuje si´ ograniczeƒ,
o których mowa w ust. 3.

5. Dane osobowe ujawniajàce pocho-
dzenie etniczne lub przynale˝noÊç wy-
znaniowà osób podejrzanych o pope∏-
nienie przest´pstw Êciganych z oskar-
˝enia publicznego, które nie zosta∏y
skazane za te przest´pstwa, podlegajà
komisyjnemu i protokolarnemu znisz-
czeniu niezw∏ocznie po uprawomoc-
nieniu si´ stosownego orzeczenia.
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6. Stra˝ Graniczna, w zakresie swojej
w∏aÊciwoÊci, mo˝e uzyskiwaç i prze-
twarzaç informacje ze zbiorów danych
prowadzonych przez organy w∏adzy
publicznej, w tym dane osobowe. Ad-
ministratorzy danych gromadzonych
w tych rejestrach sà obowiàzani do ich
nieodp∏atnego udost´pniania funk-
cjonariuszom posiadajàcym upowa˝-
nienia, o których mowa w art. 9
ust. 1b.

7. Organy, o których mowa w ust. 6, mo-
gà wyraziç pisemnà zgod´ na udo-
st´pnianie danych zgromadzonych
w zbiorach jednostkom organizacyj-
nym Stra˝y Granicznej, za pomocà
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, bez
koniecznoÊci sk∏adania pisemnego
wniosku, je˝eli jednostki te spe∏niajà
∏àcznie nast´pujàce warunki: 

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajà-
ce odnotowanie w systemie, kto,
kiedy, w jakim celu oraz jakie dane
uzyska∏,

2) posiadajà zabezpieczenia technicz-
ne i organizacyjne uniemo˝liwiajà-
ce wykorzystanie danych niezgod-
nie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfikà lub
zakresem wykonywanych zadaƒ al-
bo prowadzonej dzia∏alnoÊci.

Art. 10b. 1. Dane identyfikujàce u˝ytkownika sieci
telekomunikacyjnej lub zakoƒczenia
sieci, mi´dzy którymi wykonano po∏à-
czenie, oraz dane dotyczàce uzyskania
lub próby uzyskania po∏àczenia mi´-
dzy okreÊlonymi zakoƒczeniami sieci,
a tak˝e okolicznoÊci i rodzaje wykona-
nego po∏àczenia, mogà byç ujawnio-
ne Stra˝y Granicznej oraz przetwarza-
ne przez Stra˝ Granicznà wy∏àcznie
w celu zapobiegania lub wykrywania
przest´pstw. 

2. Ujawnienie danych, o których mowa
w ust. 1, nast´puje: 
1) na pisemny wniosek Komendanta

G∏ównego Stra˝y Granicznej lub
komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, 

2) na ustne ˝àdanie funkcjonariusza
Stra˝y Granicznej posiadajàcego
upowa˝nienie organów, o których
mowa w pkt 1,

3) automatycznie drogà elektronicznà
funkcjonariuszom wykorzystujà-
cym systemy teleinformatyczne
wspomagajàce przyjmowanie zg∏o-
szeƒ alarmowych od obywateli. 

3. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏al-
noÊç w dziedzinie telekomunikacji
w sieciach publicznych sà obowiàzani

udost´pniç na koszt w∏asny dane,
o których mowa w ust. 1, funkcjona-
riuszom wskazanym we wniosku w∏a-
Êciwego organu Stra˝y Granicznej lub
funkcjonariuszom, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 i 3. 

4. Ujawnienie Stra˝y Granicznej danych,
o których mowa w ust. 1, mo˝e nastà-
piç za pomocà sieci telekomunikacyj-
nych, bez koniecznoÊci sk∏adania pi-
semnych wniosków, je˝eli: 

1) sieci te sà wyposa˝one w: 

a) urzàdzenia umo˝liwiajàce zacho-
wanie informacji, kto, kiedy oraz
jakie dane uzyska∏, 

b) zabezpieczenia techniczne i orga-
nizacyjne uniemo˝liwiajàce wy-
korzystanie danych przez osoby
nieuprawnione, przy ich udo-
st´pnianiu za pomocà urzàdzeƒ
teletransmisyjnych, 

2) jest to uzasadnione specyfikà lub
zakresem wykonywanych przez
jednostki organizacyjne Stra˝y Gra-
nicznej zadaƒ albo prowadzonych
przez nie czynnoÊci. 

5. Materia∏y uzyskane w wyniku czynno-
Êci podj´tych na podstawie ust. 1, któ-
re zawierajà informacje majàce zna-
czenie dla post´powania karnego,
Stra˝ Graniczna przekazuje w∏aÊciwe-
mu prokuratorowi. 

6. Materia∏y uzyskane w wyniku czynno-
Êci podj´tych na podstawie ust. 1, któ-
re nie zawierajà informacji majàcych
znaczenie dla post´powania karnego,
podlegajà niezw∏ocznemu komisyjne-
mu i protokolarnemu zniszczeniu.”; 

20) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Funkcjonariusze, wykonujàc zadania,
o których mowa w art. 1 ust. 2, majà
prawo:

1) dokonywania kontroli granicznej,

2) dokonywania kontroli osobistej,
a tak˝e przeglàdania zawartoÊci ba-
ga˝y, sprawdzania ∏adunków w por-
tach i na dworcach oraz w Êrodkach
komunikacji lotniczej, drogowej, ko-
lejowej i wodnej — w celu wyklucze-
nia mo˝liwoÊci pope∏nienia prze-
st´pstw lub wykroczeƒ, zw∏aszcza
skierowanych przeciwko nienaru-
szalnoÊci granicy paƒstwowej lub
bezpieczeƒstwu w mi´dzynarodowej
komunikacji,

3) wydawania wiz i innych zezwoleƒ na
przekroczenie granicy paƒstwowej
na podstawie odr´bnych przepisów,



Dziennik Ustaw Nr 45 — 3124 — Poz. 498

4) legitymowania lub ustalania w inny
sposób to˝samoÊci osoby,

5) zatrzymywania osób w trybie i przy-
padkach okreÊlonych w przepisach
Kodeksu post´powania karnego i in-
nych ustaw oraz doprowadzania ich
do w∏aÊciwego organu Stra˝y Gra-
nicznej,

6) przeszukiwania osób, rzeczy, po-
mieszczeƒ i Êrodków transportu
w trybie i przypadkach okreÊlonych
w przepisach Kodeksu post´powa-
nia karnego i innych ustaw,

7) obserwowania i rejestrowania, przy
u˝yciu Êrodków technicznych s∏u˝à-
cych do rejestracji obrazu i dêwi´ku,
zdarzeƒ na drogach oraz w innych
miejscach publicznych,

8) zatrzymywania pojazdów i wykony-
wania innych czynnoÊci z zakresu
kontroli ruchu drogowego w trybie
i przypadkach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo 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, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz
z 2001 r. Nr 27, poz. 298),

9) zatrzymywania i cofania z granicy
paƒstwowej do nadawcy szkodli-
wych materia∏ów jàdrowych i pro-
mieniotwórczych, Êrodków chemicz-
nych i biologicznych, jak równie˝ od-
padów,

10) przebywania i poruszania si´ na
gruntach bez uzyskiwania zgody ich
w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników oraz
przechodzenia przez pola uprawne
w czasie bezpoÊredniego poÊcigu,
równie˝ z u˝yciem psa s∏u˝bowego,
je˝eli nie ma mo˝liwoÊci korzystania
z dróg,

11) ˝àdania niezb´dnej pomocy od in-
stytucji paƒstwowych, organów ad-
ministracji rzàdowej i samorzàdu te-
rytorialnego oraz jednostek gospo-
darczych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie u˝ytecznoÊci publicznej;
wymienione instytucje, organy i jed-
nostki obowiàzane sà, w zakresie
swojego dzia∏ania, do udzielenia tej
pomocy, w zakresie obowiàzujàcych
przepisów prawa,

12) zwracania si´ o niezb´dnà pomoc do
innych jednostek gospodarczych
i organizacji spo∏ecznych, jak rów-
nie˝ zwracania si´ w nag∏ych wypad-
kach do ka˝dej osoby o udzielenie

doraênej pomocy, w ramach obowià-
zujàcych przepisów prawa.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 4—7, uprawnienia
i obowiàzki funkcjonariuszy Policji przy-
s∏ugujà odpowiednio funkcjonariuszom
Stra˝y Granicznej.

3. Osob´ zatrzymanà nale˝y niezw∏ocznie
poddaç — w razie uzasadnionej potrze-
by — badaniu lekarskiemu lub udzieliç
jej pierwszej pomocy medycznej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zdrowia, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb przepro-
wadzania badaƒ lekarskich, o których
mowa w ust. 3. Rozporzàdzenie powin-
no okreÊliç osoby przeprowadzajàce
badania, organizacj´ i miejsce przepro-
wadzenia badaƒ oraz zakres prowadzo-
nej w tych sprawach dokumentacji,
a tak˝e przypadki uzasadniajàce potrze-
b´ udzielenia osobie zatrzymanej
pierwszej pomocy medycznej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki, jakim powinny odpowiadaç
pomieszczenia w jednostkach organi-
zacyjnych Stra˝y Granicznej przezna-
czone dla osób zatrzymanych oraz re-
gulamin pobytu w tych pomieszcze-
niach. Rozporzàdzenie powinno okre-
Êliç wyposa˝enie pomieszczeƒ dla osób
zatrzymanych, podmioty kontrolujàce
te pomieszczenia, zakres prowadzonej
dokumentacji, a tak˝e szczegó∏owe
uprawnienia i obowiàzki osób zatrzy-
manych.

6. W zwiàzku ze Êciganiem sprawców
przest´pstw i wykroczeƒ, których zwal-
czanie nale˝y do ustawowych zadaƒ
Stra˝y Granicznej, funkcjonariusze Stra-
˝y Granicznej mogà wykonywaç upra-
wnienia okreÊlone w ust. 1 pkt 4—8
oraz pkt 10—12 tak˝e poza obszarem
strefy nadgranicznej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb dokonywania kontroli oraz wyko-
nywania innych czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzgl´dniajàc
formy kontroli granicznej, sposoby jej
przeprowadzania i poÊwiadczania
w dokumentach uprawniajàcych do
przekraczania granicy paƒstwowej,
a tak˝e symbole i dane wyst´pujàce
w stemplach kontrolerskich oraz wa-
runki u˝ycia Êrodków technicznych
i psów s∏u˝bowych podczas tej kontro-
li, przypadki, w których mo˝e byç doko-
nana kontrola osobista, i sposób jej
przeprowadzania, a tak˝e sposób i wa-
runki przeglàdania zawartoÊci baga˝y
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oraz sprawdzania ∏adunków, w tym
przy u˝yciu Êrodków technicznych
i psów s∏u˝bowych.

8. Za szkody wyrzàdzone czynnoÊciami,
o których mowa w ust. 1 pkt 10, przy-
s∏uguje odszkodowanie wed∏ug zasad
prawa cywilnego.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób doprowadzania osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 5, uwzgl´dniajàc
podmioty uprawnione do zarzàdzenia
doprowadzenia, wzory wymaganych
dokumentów, sposób dokonania do-
prowadzenia oraz niezb´dne Êrodki
ostro˝noÊci, a tak˝e szczegó∏owe wa-
runki dokonywania doprowadzeƒ przy
u˝yciu Êrodków transportu.”;

21) w art. 11a:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „celnych i dewizo-
wych”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób gospodarowa-
nia Êrodkami, o których mowa w ust. 1, oraz
kryteria przyznawania nagród wymienio-
nych w ust. 1, uwzgl´dniajàc tryb przekaza-
nia Êrodków finansowych, ich ewidencjono-
wania w Komendzie G∏ównej oraz sposób
podzia∏u i przeznaczania tych Êrodków.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób podzia∏u Êrod-
ków wymienionych w ust. 1, w przypadku
wspólnego ujawnienia przest´pstw przez
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, funkcjo-
nariuszy celnych lub Inspekcji Celnej,
uwzgl´dniajàc tryb podzia∏u i przekazywania
tych Êrodków, a tak˝e sposób ich ewidencjo-
nowania.”;

22) w art. 14:

a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wp∏ywa na obszar strefy zamkni´tej lub nie-

bezpiecznej dla ˝eglugi lub rybo∏ówstwa,”

b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „i 2”;

23) w art. 15:
a) wyrazy „na których pok∏adzie zosta∏o pope∏nio-

ne przest´pstwo” zast´puje si´ wyrazami „gdy
zachodzi uzasadnione podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa na ich pok∏adzie lub na skutek za-
wiadomienia o pope∏nieniu na nim przest´p-
stwa,”

b) w pkt 2 po wyrazie „narusza” dodaje si´ wyrazy
„spokój lub”,

c) w pkt 4 wyrazy „albo urz´dnik konsularny paƒ-
stwa, do którego nale˝y statek, wzywa pomocy
dowódcy jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicz-
nej” zast´puje si´ wyrazami „lub urz´dnik kon-
sularny paƒstwa bandery statku zwróci si´ do
w∏aÊciwych organów polskich o pomoc”;

24) w art. 19: 

a) w ust. 1 wyrazy „jednostk´ p∏ywajàcà, o której
mowa” zast´puje si´ wyrazami „urzàdzenie p∏y-
wajàce, o którym mowa”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
sady wspó∏dzia∏ania Stra˝y Granicznej
z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej
oraz Marynarkà Wojennà w zakresie ochrony
granicy paƒstwowej, uwzgl´dniajàc zakres
wspó∏dzia∏ania oraz podmioty uprawnione
do jego organizacji i koordynacji.”;

25) po art. 19 dodaje si´ art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki morskiej, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wymagania dotyczàce
technicznego i pozatechnicznego bez-
pieczeƒstwa ˝eglugi jednostek p∏ywa-
jàcych Stra˝y Granicznej. Rozporzà-
dzenie powinno w szczególnoÊci okre-
Êliç wymagania w zakresie budowy
sta∏ych urzàdzeƒ i wyposa˝enia stat-
ków oraz wyposa˝enia w Êrodki ratun-
kowe. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych mo˝e, w drodze zarzàdze-
nia, uznaç za obowiàzujàce w stosun-
ku do jednostek p∏ywajàcych Stra˝y
Granicznej przepisy techniczne z za-
kresu budowy i wyposa˝enia statków
wydane przez polskà instytucj´ klasy-
fikacyjnà.”;

26) w art. 22 skreÊla si´ ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

27) skreÊla si´ art. 27 i 28;

28) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór flagi
Stra˝y Granicznej, okolicznoÊci i warunki jej
podnoszenia oraz sposób oznakowania jedno-
stek p∏ywajàcych i statków powietrznych, a tak-
˝e znaki rozpoznawcze u˝ywane przez statki po-
wietrzne w nocy, uwzgl´dniajàc sposób
umieszczania bandery i flagi na jednostkach
p∏ywajàcych oraz znaków, umo˝liwiajàcy szyb-
kà identyfikacj´ jednostek p∏ywajàcych i stat-
ków powietrznych.”;
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29) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb prowadzenia post´powania kwalifikacyj-
nego w stosunku do osób ubiegajàcych si´
o przyj´cie do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej,
w tym w stosunku do osób, o których mowa
w ust. 2. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç eta-
py post´powania kwalifikacyjnego, rodzaje
sk∏adanych przez kandydatów dokumentów,
w tym wzór kwestionariusza osobowego, a tak-
˝e cechy preferencyjne kandydatów niemajà-
cych wykszta∏cenia Êredniego, których posia-
danie jest szczególnie przydatne do pe∏nienia
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.”; 

30) w art. 32:

a) w ust. 1 wyrazy „Ministrowi Spraw Wewn´trz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw wewn´trznych”, 

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, tworzy
i znosi komisje lekarskie, o których mowa
w ust. 1, oraz okreÊla ich organizacj´. Roz-
porzàdzenie powinno okreÊliç nazwy komi-
sji, ich siedziby oraz struktur´ organizacyj-
nà.”,

c) w ust. 2 wyrazy „Minister Spraw Wewn´trz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych”;

31) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ceremonia∏
sk∏adania Êlubowania, uwzgl´dniajàc przebieg
ceremonia∏u Êlubowania, terminy sk∏adania
Êlubowania, osoby uprawnione do przyjmowa-
nia Êlubowania oraz wzór aktu Êlubowania.”;

32) w art. 34:

a) w ust. 4 po wyrazach „funkcjonariuszy-kobiet”
dodaje si´ wyrazy „oraz poborowych”,

b) skreÊla si´ ust. 5;

33) w art. 35:

a) w ust. 3 po wyrazach „Komendant G∏ówny Stra-
˝y Granicznej” skreÊla si´ przecinek i dodaje wy-
razy „z urz´du albo”,

b) w ust. 4 wyrazy „na wniosek komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej” zast´puje si´ wyraza-
mi „z urz´du albo na wniosek komendanta od-
dzia∏u lub komendanta oÊrodka szkolenia Stra˝y
Granicznej”;

34) art. 37 i 38 otrzymujà brzmienie:

„Art. 37. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlony wymiarem jego obo-
wiàzków, z uwzgl´dnieniem prawa do
wypoczynku.

2. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
wynosi 40 godzin tygodniowo w przy-
j´tym okresie rozliczeniowym, nieprze-
kraczajàcym 3 miesi´cy.

3. W zamian za czas s∏u˝by przekraczajàcy
norm´ okreÊlonà w ust. 2 funkcjonariu-
szowi przys∏uguje czas wolny od s∏u˝by
w tym samym wymiarze.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
rozk∏ad czasu s∏u˝by, tryb udzielania
czasu wolnego w zamian za s∏u˝b´
w wymiarze przekraczajàcym 40 godzin
tygodniowo, uwzgl´dniajàc rodzaj i or-
ganizacj´ s∏u˝by, sposób pe∏nienia dy-
˝urów domowych, w∏aÊciwoÊç prze∏o-
˝onych do okreÊlenia harmonogramu
s∏u˝by, okolicznoÊci uzasadniajàce
przed∏u˝enie czasu s∏u˝by ponad usta-
wowy wymiar, jak równie˝ niezb´dny
czas na wypoczynek funkcjonariusza
po s∏u˝bie oraz sposób prowadzenia
ewidencji czasu s∏u˝by. 

Art. 38. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki w zakresie wykszta∏cenia i kwali-
fikacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by, ja-
kim powinien odpowiadaç funkcjonariusz
na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym,
uwzgl´dniajàc rodzaj s∏u˝by i stanowisk,
warunki uzyskania wykszta∏cenia zawo-
dowego, jak równie˝ okresy zaliczane do
sta˝u s∏u˝by wskazujàce na posiadanie
odpowiedniego doÊwiadczenia zawodo-
wego.”;

35) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb okreso-
wego opiniowania funkcjonariuszy oraz tryb
wnoszenia i rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii
s∏u˝bowych, uwzgl´dniajàc terminy i okolicz-
noÊci powodujàce sporzàdzanie opinii, kryte-
ria, na podstawie których sà sporzàdzane opi-
nie, skal´ ocen i przes∏anki, które uwzgl´dnia
si´ w procesie opiniowania, w∏aÊciwoÊç prze∏o-
˝onych w zakresie wydawania i rozpatrywania
odwo∏aƒ od opinii, a tak˝e wzór kwestionariu-
sza opinii s∏u˝bowej.”;

36) po art. 39 dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. Funkcjonariusza zwolnionego lub od-
wo∏anego z zajmowanego stanowiska
mo˝na przenieÊç do dyspozycji w∏a-
Êciwego prze∏o˝onego, je˝eli przewi-
duje si´ wyznaczenie go na inne sta-
nowisko s∏u˝bowe albo zwolnienie ze
s∏u˝by. Okres pozostawania funkcjo-
nariusza w dyspozycji nie mo˝e byç
d∏u˝szy ni˝ 1 rok.

2. W okresie pozostawania w dyspozycji
funkcjonariusz nie wykonuje obowiàz-
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ków s∏u˝bowych, zachowujàc prawo
do uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych na ostatnio zajmo-
wanym stanowisku s∏u˝bowym.

3. Funkcjonariusz przeniesiony do dys-
pozycji jest obowiàzany do podj´cia
obowiàzków s∏u˝bowych w ka˝dym
czasie na polecenie w∏aÊciwego prze-
∏o˝onego.

4. Okres pozostawania funkcjonariusza
w dyspozycji wlicza si´ do okresu
s∏u˝by, od którego zale˝à uprawnienia
funkcjonariuszy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, prze∏o˝onych w∏aÊciwych
do przenoszenia funkcjonariuszy do
dyspozycji, rodzaje stanowisk, na któ-
rych mo˝liwe jest przeniesienie do
dyspozycji, warunki i tryb przenosze-
nia oraz sposób pe∏nienia s∏u˝by
w tym okresie. Rozporzàdzenie powin-
no okreÊliç sposób pe∏nienia s∏u˝by,
uwzgl´dniajàc posiadane przez funk-
cjonariusza kwalifikacje oraz predys-
pozycje do pe∏nienia s∏u˝by na okre-
Êlonym stanowisku s∏u˝bowym.”; 

37) w art. 40:

a) w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Funkcjonariusz mo˝e byç oddelegowany na
niezb´dny okres, za jego pisemnà zgodà, do pe∏-
nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa, w ra-
mach wykonywania zadaƒ okreÊlonych w umo-
wach mi´dzynarodowych wià˝àcych Rzeczpo-
spolità Polskà.”,

b) w ust. 2:

— w pkt 1 po wyrazie „paƒstwa” dodaje si´ wy-
razy „i poza jego granicami”,

— w pkt 2 wyraz „obszaru” zast´puje si´ wyra-
zami „terytorialnego zasi´gu”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, nale˝noÊci
i Êwiadczenia przys∏ugujàce funkcjonariu-
szom oddelegowanym do pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa, uwzgl´dniajàc ro-
dzaje i warunki wykonywanych przez funk-
cjonariusza zadaƒ.”;

38) w art. 41: 

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W okresie tym funkcjonariuszowi przys∏uguje
uposa˝enie stosownie do powierzonego stano-
wiska, lecz nie ni˝sze od dotychczasowego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariusza mo˝na oddelegowaç do
wykonywania pracy poza Stra˝à Granicz-
nà.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
i tryb oddelegowania, przyznawania uposa-
˝enia oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujà-
cych funkcjonariuszowi w czasie oddelego-
wania, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ s∏u˝-
bowych wykonywanych poza Stra˝à Gra-
nicznà, do których funkcjonariusz mo˝e byç
oddelegowany, podmioty uprawnione do
wyst´powania z wnioskiem o oddelegowa-
nie funkcjonariusza, sposób wyra˝ania przez
niego zgody na oddelegowanie, tryb post´-
powania w przypadku zmiany warunków od-
delegowania, uprawnienia i obowiàzki funk-
cjonariusza, w szczególnoÊci w zakresie
ustalania i wyp∏aty uposa˝enia oraz prawa
do urlopu, a tak˝e tryb i sposób odwo∏ania
funkcjonariusza z oddelegowania.”;

39) w art. 42:

a) w ust. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) up∏ywu okresu jednego roku pozostawania
w dyspozycji, gdy nie ma mo˝liwoÊci miano-
wania go na równorz´dne stanowisko s∏u˝-
bowe.”,

b) skreÊla si´ ust. 4;

40) w art. 43:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusza zawiesza si´ w czynno-
Êciach s∏u˝bowych na okres nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce w razie jego tymczasowego
aresztowania lub wszcz´cia przeciwko nie-
mu post´powania karnego w sprawie o prze-
st´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia pu-
blicznego. Je˝eli okres tymczasowego aresz-
towania jest d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, zawie-
szenie ulega z mocy prawa przed∏u˝eniu do
czasu zakoƒczenia tymczasowego areszto-
wania.”,

b) w ust. 2 wyraz „oraz” zast´puje si´ wyrazem
„lub”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zawie-
szania funkcjonariuszy w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych, uwzgl´dniajàc prze∏o˝onych w∏a-
Êciwych do zawieszania funkcjonariuszy
w czynnoÊciach s∏u˝bowych, sposób wno-
szenia odwo∏aƒ oraz terminy ich rozpatrywa-
nia.”;

41) w art. 44 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Funkcjonariusz obowiàzany jest poddaç si´ ba-
daniom zleconym przez komisj´, w tym rów-
nie˝ badaniom specjalistycznym, psychologicz-
nym i dodatkowym, a gdy zachodzi potrzeba —
obserwacji w zak∏adzie opieki zdrowotnej.”;
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42) w art. 45:

a) w ust. 1: 

— w pkt 4 wyraz „wyrokiem” zast´puje si´ wy-
razem „orzeczeniem”, 

— w pkt 5 wyraz „utraty” zast´puje si´ wyraza-
mi „zrzeczenia si´”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by
w przypadkach:

1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝-
bowych w okresie odbywania s∏u˝by sta-
∏ej, stwierdzonego w dwóch kolejnych
opiniach, mi´dzy którymi up∏yn´∏o co naj-
mniej 6 miesi´cy,

2) skazania prawomocnym orzeczeniem sà-
du za przest´pstwo inne ni˝ okreÊlone
w ust. 1 pkt 4, 

3) powo∏ania do innej s∏u˝by paƒstwowej,
a tak˝e obj´cia funkcji z wyboru w orga-
nach samorzàdu terytorialnego,

4) nabycia prawa do emerytury z tytu∏u osià-
gni´cia 30 lat wys∏ugi emerytalnej,

5) gdy wymaga tego wa˝ny interes s∏u˝by,

6) niewyra˝enia zgody na przeniesienie na
ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe z przyczyn
okreÊlonych w art. 42 ust. 2,

7) rozformowania jednostki organizacyjnej,
w której funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, lub
zmniejszenia jej stanu etatowego, je˝eli
przeniesienie funkcjonariusza do innej
jednostki lub na ni˝sze stanowisko nie jest
mo˝liwe,

8) up∏ywu 12 miesi´cy od dnia zaprzestania
s∏u˝by z powodu choroby,

9) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nie-
stawienia si´ na badanie lub obserwacj´
w zak∏adzie opieki zdrowotnej, wyznaczo-
ne zgodnie z art. 44 ust. 2, chyba ̋ e skiero-
wanie do komisji nastàpi∏o na proÊb´
funkcjonariusza.”, 

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zwolnienie funkcjonariusza przeniesionego
do dyspozycji, w przypadku okreÊlonym
w art. 42 ust. 2 pkt 5, w razie niewyra˝enia
przez funkcjonariusza zgody na przeniesie-
nie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe nast´pu-
je po up∏ywie 6 miesi´cy.”;

43) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Stosunek s∏u˝bowy wygasa w przy-
padku:

1) Êmierci funkcjonariusza,

2) stwierdzenia zagini´cia funkcjona-
riusza.

2. Rozkaz personalny o wygaÊni´ciu sto-
sunku s∏u˝bowego wydaje si´ na pod-

stawie skróconego aktu zgonu albo
ostatecznej decyzji ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych o stwier-
dzeniu zagini´cia funkcjonariusza.”;

44) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Uchylenie lub stwierdzenie niewa˝no-
Êci decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej z powodu jej nie-
zgodnoÊci z prawem stanowi podstaw´
przywrócenia do s∏u˝by na stanowisko
równorz´dne.

2. Je˝eli zwolniony funkcjonariusz w cià-
gu 7 dni od przywrócenia do s∏u˝by nie
zg∏osi pisemnie gotowoÊci niezw∏ocz-
nego jej podj´cia, stosunek s∏u˝bowy
ulega rozwiàzaniu. Przepis art. 45 ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.

3. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem
podj´cia s∏u˝by, chyba ̋ e po zg∏oszeniu
si´ do s∏u˝by zaistnia∏y okolicznoÊci
usprawiedliwiajàce niepodj´cie tej
s∏u˝by.

4. Funkcjonariuszowi przywróconemu do
s∏u˝by przys∏uguje za okres pozostawa-
nia poza s∏u˝bà Êwiadczenie pieni´˝ne
równe uposa˝eniu na stanowisku zaj-
mowanym przed zwolnieniem, nie wi´-
cej jednak ni˝ za okres 6 miesi´cy i nie
mniej ni˝ za 1 miesiàc.

5. W zakresie innych praw ni˝ okreÊlone
w ust. 1—4, wynikajàcych ze stosunku
s∏u˝bowego, okres, za który przyznano
Êwiadczenie pieni´˝ne, uwa˝a si´ za
równorz´dny ze s∏u˝bà. Okresu pozo-
stawania poza s∏u˝bà nie uwa˝a si´ za
przerw´ w s∏u˝bie, której skutkiem by-
∏aby utrata uprawnieƒ uzale˝nionych
od nieprzerwanej s∏u˝by.”;

45) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i ust. 2 pkt 1
i 3—7 nie mo˝e nastàpiç przed up∏ywem
12 miesi´cy od dnia zaprzestania s∏u˝by z po-
wodu choroby, chyba ̋ e funkcjonariusz zg∏o-
si pisemne wystàpienie ze s∏u˝by.”,

b) w ust. 2 wyrazy „3 miesi´cy” zast´puje si´ wy-
razami „1 miesiàca”;

46) w art. 48 w ust. 1 wyrazy „w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 7” zast´puje si´ wyrazami
„w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 7 oraz
ust. 3”;

47) w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
dane, które nale˝y podaç w Êwiadectwie s∏u˝by
oraz w opinii o s∏u˝bie, a tak˝e tryb wydawania
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i dokonywania sprostowaƒ Êwiadectw s∏u˝by
oraz odwo∏ywania si´ od opinii o s∏u˝bie,
uwzgl´dniajàc prze∏o˝onych w∏aÊciwych
w sprawach Êwiadectw s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie,
informacje, które zamieszczane sà w Êwiadec-
twie s∏u˝by na ˝yczenie funkcjonariusza, oraz
wzór formularza Êwiadectwa s∏u˝by.”;

48) po art. 50 dodaje si´ art. 50a w brzmieniu:

„Art. 50a. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, sposób
prowadzenia przez prze∏o˝onych doku-
mentacji w sprawach zwiàzanych ze sto-
sunkiem s∏u˝bowym funkcjonariuszy,
sposób prowadzenia akt osobowych
oraz wzory dokumentów w tych spra-
wach w zakresie nieuregulowanym in-
nymi przepisami wydanymi na podsta-
wie ustawy. Zarzàdzenie powinno okre-
Êliç sposób zak∏adania akt osobowych
funkcjonariuszy, rodzaje gromadzonych
w nich dokumentów oraz sposób ich
ewidencjonowania.”;

49) w art. 53: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na stopnie chorà˝ych Stra˝y Granicznej mia-
nuje Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej.”,

b) w ust. 2:

— w zdaniu pierwszym wyrazy „Ministra Spraw
Wewn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych”,

— w zdaniu drugim wyrazy „Minister Spraw We-
wn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”;

50) w art. 55:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub zda∏ egzamin ofi-
cerski bez odbycia przeszkolenia”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje,
zakres oraz sposób prowadzenia przeszkole-
nia specjalistycznego, o którym mowa
w ust. 1. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç
formy, w jakich prowadzone jest przeszkole-
nie, sposób sk∏adania egzaminu, a tak˝e jed-
nostki organizacyjne prowadzàce przeszko-
lenie.”;

51) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. Mianowanie na kolejny wy˝szy stopieƒ
nast´puje stosownie do zajmowanego
stanowiska s∏u˝bowego, posiadanych
kwalifikacji zawodowych oraz w zale˝no-
Êci od opinii s∏u˝bowej. Nadanie tego
stopnia nie mo˝e jednak nastàpiç wcze-
Êniej ni˝ po przes∏u˝eniu w stopniu:

— kaprala (mata) — 1 roku,

— starszego kaprala (starszego mata) —
1 roku,

— plutonowego (bosmanmata) — 2 lat,

— starszego plutonowego (starszego
bosmanmata) — 2 lat,

— sier˝anta (bosmana) — 2 lat,

— starszego sier˝anta (starszego bosma-
na) — 2 lat,

— sier˝anta sztabowego (bosmana szta-
bowego) — 2 lat,

— m∏odszego chorà˝ego (m∏odszego
chorà˝ego marynarki) — 3 lat,

— chorà˝ego (chorà˝ego marynarki) —
3 lat,

— starszego chorà˝ego (starszego chorà-
˝ego marynarki) — 3 lat,

— m∏odszego chorà˝ego sztabowego
(m∏odszego chorà˝ego sztabowego
marynarki) — 3 lat,

— chorà˝ego sztabowego (chorà˝ego
sztabowego marynarki) — 4 lat,

— podporucznika (podporucznika mary-
narki) — 3 lat,

— porucznika (porucznika marynarki) —
4 lat,

— kapitana (kapitana marynarki) — 4 lat,

— majora (komandora podporucznika) —
3 lat,

— podpu∏kownika (komandora poruczni-
ka) — 4 lat.”;

52) w art. 57 w ust. 1 skreÊla si´ zdanie drugie;

53) w art. 58 w ust. 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego,

2) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego
pozbawienia praw publicznych,”

b) w pkt 3 wyrazy „z niskich pobudek” zast´puje si´
wyrazami „w wyniku motywacji zas∏ugujàcej na
szczególne pot´pienie”;

54) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. O obni˝eniu lub utracie stopnia w przy-
padkach okreÊlonych w ustawie orzeka
organ w∏aÊciwy do mianowania na ten
stopieƒ, z tym ˝e o utracie stopnia podpo-
rucznika orzeka minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych, a o utracie stopnia
genera∏a — Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych.”;

55) w art. 60:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) prawomocnego orzeczenia pozbawienia
praw publicznych albo”,

— w pkt 2 wyrazy „z niskich pobudek” zast´pu-
je si´ wyrazami „w wyniku motywacji zas∏u-
gujàcej na szczególne pot´pienie”,

b) w ust. 2 wyrazy „Minister Spraw Wewn´trz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych”, a wyrazy „Mini-
stra Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´ wyra-
zami „ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych”;

56) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posia-
dajàcà stopieƒ wojskowy, policyjny,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Biura Ochro-
ny Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
lub S∏u˝by Wi´ziennej mianuje si´ na
stopieƒ obowiàzujàcy w Stra˝y Gra-
nicznej, równorz´dny z posiadanym
stopniem.

2. Mianowanie osoby posiadajàcej sto-
pieƒ wojskowy, policyjny, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Biura Ochrony Rzà-
du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub
S∏u˝by Wi´ziennej mo˝e byç uzale˝nio-
ne od odbycia przeszkolenia wymaga-
nego w Stra˝y Granicznej do mianowa-
nia na dany stopieƒ.

3. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posia-
dajàcà stopieƒ wojskowy podporucz-
nika, stopieƒ policyjny podkomisarza,
stopieƒ podporucznika Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa, stopieƒ podporucznika
Biura Ochrony Rzàdu, stopieƒ m∏od-
szego kapitana Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej lub stopieƒ podporucznika S∏u˝-
by Wi´ziennej, na stopieƒ podporucz-
nika w Stra˝y Granicznej mianuje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych.

4. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posia-
dajàcà inny ni˝ wymieniony w ust. 3
stopieƒ Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by Wi´-
ziennej na równorz´dny stopieƒ
w Stra˝y Granicznej mianuje Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej.”;

57) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy tryb mianowania funkcjona-
riuszy na stopnie, uwzgl´dniajàc podmio-
ty uprawnione do sk∏adania wniosków
oraz do mianowania na okreÊlone stop-
nie, terminy dokonywania mianowaƒ,
wzór wniosku o mianowanie, a tak˝e spo-
sób og∏aszania o utracie stopnia w przy-
padkach okreÊlonych w art. 58 ust. 3.”;

58) w art. 63 :

a) w ust. 2 wyrazy „rozkazu lub polecenia” zast´pu-
je si´ wyrazami „rozkazu lub innego polecenia”,

b) w ust. 3 wyrazy „rozkazu lub polecenia” zast´-
puje si´ wyrazami „rozkazu lub innego polece-
nia”, a po wyrazie „powinien” dodaje si´ wyra-
zy „w formie pisemnej”;

59) w art. 65: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç i warunki
przyznawania równowa˝nika pieni´˝nego
w zamian za umundurowanie. Rozporzàdze-
nie powinno okreÊliç podstaw´ obliczania
równowa˝nika pieni´˝nego, przedmioty, za
które równowa˝nik ten przys∏uguje, przy-
padki, w których równowa˝nik nie przys∏u-
guje lub w których wyp∏ata równowa˝nika
jest zawieszana, warunki zwrotu i termin wy-
p∏aty równowa˝nika oraz podmioty w∏aÊci-
we w tych sprawach.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory,
normy oraz zasady noszenia umundurowa-
nia, a tak˝e wzory oznak i emblematów,
uwzgl´dniajàc rodzaj noszonego przez funk-
cjonariusza umundurowania, opis poszcze-
gólnych cz´Êci umundurowania oraz sposób
noszenia emblematów, odznaki, oznak
i symbolu oraz przypadki, w których funkcjo-
nariusz obowiàzany jest zwróciç przedmioty
umundurowania lub ich równowartoÊç.”;

60) w art. 66 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Funkcjonariusz przy wykonywaniu czynnoÊci
administracyjno-porzàdkowych jest obowiàza-
ny okazaç na ˝àdanie legitymacj´ s∏u˝bowà lub
znak identyfikacyjny w sposób umo˝liwiajàcy
odczytanie i zanotowanie danych w nim zawar-
tych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje i wzo-
ry legitymacji s∏u˝bowych, znaków identyfika-
cyjnych oraz innych dokumentów s∏u˝bowych
funkcjonariuszy, szczegó∏owy sposób pos∏ugi-
wania si´ nimi i dokonywania w nich zmian
oraz podmioty w∏aÊciwe do ich wydawania.
Rozporzàdzenie powinno okreÊliç wzory doku-
mentów oraz znaków identyfikacyjnych w spo-
sób umo˝liwiajàcy odczytanie i odnotowanie
przez osob´ zainteresowanà danych w nich za-
wartych .”;

61) w art. 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przynale˝noÊç do organizacji lub stowarzyszeƒ
zagranicznych albo mi´dzynarodowych wyma-
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ga zezwolenia Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej.”;

62) art. 76 otrzymuje brzmienie:

„Art. 76. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
przypadki, w których funkcjonariusz
otrzymuje wy˝ywienie, oraz normy wy-
˝ywienia, uwzgl´dniajàc rodzaj pe∏nio-
nej s∏u˝by oraz szczególne warunki jej
pe∏nienia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
przypadki otrzymywania i wysokoÊç
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian
za wy˝ywienie, uwzgl´dniajàc warunki
otrzymywania, rodzaje oraz stawki za-
sadniczych i dodatkowych norm wy˝y-
wienia oraz napojów, a tak˝e podstawy
obliczania wysokoÊci równowa˝nika
pieni´˝nego.”;

63) art. 77 otrzymuje brzmienie:

„Art. 77. 1. Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego ro-
dziny przys∏uguje prawo przejazdu na
koszt w∏aÊciwego organu Stra˝y Gra-
nicznej Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego raz w roku, do jednej
z obranych przez siebie miejscowoÊci
w kraju i z powrotem.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki przejazdu na koszt organu,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
warunki i sposób rozliczania kosztów
przejazdu oraz rodzaje Êrodków trans-
portu, którymi ma byç dokonywany
przejazd.

3. W razie niewykorzystania przys∏ugujà-
cego przejazdu osoba uprawniona
otrzymuje zrycza∏towany równowa˝nik
pieni´˝ny.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki przyznawania zrycza∏towane-
go równowa˝nika pieni´˝nego,
uwzgl´dniajàc tryb wyp∏aty równowa˝-
nika w razie niewykorzystania przys∏u-
gujàcego przejazdu, w tym ustalania je-
go wysokoÊci, oraz przypadki, kiedy
równowa˝nik nie przys∏uguje.

5. Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏to-
wany równowa˝nik pieni´˝ny, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 3, nie przys∏uguje
funkcjonariuszowi w roku kalendarzo-
wym, w którym wykupiono uprawnie-
nia do bezp∏atnych przejazdów Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowe-
go, na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, mo-
gà byç przyznawane tak˝e inne Êwiad-
czenia socjalne i bytowe.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, rodzaje Êwiadczeƒ, o których
mowa w ust. 6, uwzgl´dniajàc zakres
podmiotowy Êwiadczeƒ socjalnych,
warunki korzystania z tych Êwiadczeƒ,
sposób ich realizacji, a w przypadku
Êwiadczeƒ finansowych — ich wyso-
koÊç, sposób obliczania, terminy rozli-
czeƒ oraz wyp∏aty.”;

64) skreÊla si´ art. 79; 

65) skreÊla si´ art. 80; 

66) w art. 81:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , 79 i 80”,

b) w ust. 2:

— w pkt 1 wyrazy „a ukoƒczenie 24 lat” zast´pu-
je si´ wyrazami „a ukoƒczenie 25 lat”, 

— w pkt 2 wyrazy „inwalidami I lub II grupy” za-
st´puje si´ wyrazami „osobami ca∏kowicie
niezdolnymi do pracy”;

67) w art. 82 wyrazy „w rozumieniu przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin” za-
st´puje si´ wyrazami „w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych”;

68) w art. 83 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do funkcjonariu-
szy-m´˝czyzn w zakresie, w jakim pracownicy
mogà korzystaç ze szczególnych uprawnieƒ
przewidzianych dla pracownic. Je˝eli oboje ro-
dzice lub opiekunowie sà zatrudnieni, z upraw-
nieƒ mo˝e korzystaç tylko jedno z nich.”;

69) w art. 84 skreÊla si´ ust. 2—4 oraz oznaczenie ust. 1;

70) w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) w∏aÊciwoÊç organów i jednostek organiza-
cyjnych Stra˝y Granicznej w sprawach wyni-
kajàcych ze stosunku s∏u˝bowego funkcjo-
nariuszy oraz tryb post´powania w tych
sprawach, uwzgl´dniajàc rodzaje i zakres
spraw osobowych podleg∏ych poszczegól-
nym organom i jednostkom Stra˝y Granicz-
nej oraz sposób post´powania w sprawach
zwiàzanych z nawiàzaniem i rozwiàzaniem
stosunku s∏u˝bowego, a tak˝e jego zmianà,

2) szczegó∏owy zakres obowiàzków funkcjona-
riuszy wynikajàcy ze stosunku s∏u˝bowego
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oraz podstawy, zakres i tryb udzielania funk-
cjonariuszom zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bo-
wych, uwzgl´dniajàc rodzaje zdarzeƒ doty-
czàcych osoby funkcjonariusza, o których, ze
wzgl´du na ich wp∏yw na treÊç stosunku
s∏u˝bowego, funkcjonariusz obowiàzany jest
poinformowaç w∏aÊciwego prze∏o˝onego,
oraz sposób post´powania w tych przypad-
kach, okolicznoÊci usprawiedliwiajàce nie-
obecnoÊç w s∏u˝bie i sposób jej usprawiedli-
wiania, okolicznoÊci uzasadniajàce udziela-
nie zwolnieƒ od zaj´ç s∏u˝bowych, warunki
udzielania zwolnieƒ, okresy, na które zwol-
nienia mogà byç udzielone, i w∏aÊciwoÊç
prze∏o˝onych w tym zakresie, a tak˝e cz´sto-
tliwoÊç przeprowadzania badaƒ lekarskich
funkcjonariuszy.”;

71) w art. 86 w ust. 1 kropk´ na koƒcu zdania zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z wy∏àcze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy.”;

72) w art. 87: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcjonariuszowi odwo∏anemu z urlopu
przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu spowo-
dowanych odwo∏aniem, wed∏ug zasad usta-
lonych w przepisach o nale˝noÊciach s∏u˝bo-
wych w przypadkach przeniesienia lub dele-
gowania, jak równie˝ innych poniesionych
kosztów.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
zwrotu kosztów przejazdu i innych ponie-
sionych kosztów przys∏ugujàcych funkcjo-
nariuszowi w razie odwo∏ania z urlopu,
z uwzgl´dnieniem norm okreÊlonych dla
przenoszonych lub delegowanych funkcjo-
nariuszy, udokumentowanych op∏at doko-
nanych przez funkcjonariusza, a które nie
zosta∏y wykorzystane w zwiàzku z odwo∏a-
niem z urlopu, jak równie˝ op∏at dokona-
nych na cz∏onków rodziny, o których mowa
w art. 81, je˝eli odwo∏anie funkcjonariusza
z urlopu spowodowa∏o tak˝e ich powrót.”;

73) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
wprowadziç p∏atne urlopy dodatkowe dla
funkcjonariuszy w wymiarze do 15 dni ka-
lendarzowych rocznie, uwzgl´dniajàc pe∏-
nienie s∏u˝by w warunkach szczególnie
ucià˝liwych lub szkodliwych dla zdrowia
albo osiàgni´cie okreÊlonego wieku lub
sta˝u s∏u˝by, albo szczególne w∏aÊciwoÊci
s∏u˝by.”;

74) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,

warunki przyznawania funkcjonariuszom
urlopów, tryb post´powania w tych spra-
wach oraz wymiar urlopów, o których mo-
wa w art. 88 i 89, uwzgl´dniajàc okres
s∏u˝by, wiek funkcjonariuszy, przypadki
warunków szczególnie ucià˝liwych lub
szkodliwych dla zdrowia oraz stopnie
szkodliwoÊci wp∏ywajàce na wymiar urlo-
pu dodatkowego.”;

75) w art. 91 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom,
uwzgl´dniajàc podmioty w∏aÊciwe w tych spra-
wach, sposób i terminy przyznawania wyró˝-
nieƒ, okolicznoÊci, w których wyró˝nienia nie
mogà byç przyznawane, oraz wzory dokumen-
tów w tych sprawach.”;

76) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:

„Art. 91a. 1. Funkcjonariusze oraz pracownicy
Stra˝y Granicznej sà obowiàzani z∏o-
˝yç oÊwiadczenie o stanie majàtko-
wym swoim, swoich ma∏˝onków oraz
osób pozostajàcych we wspólnym go-
spodarstwie domowym przy nawiàza-
niu lub rozwiàzaniu stosunku s∏u˝bo-
wego lub stosunku pracy oraz na ˝à-
danie Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej lub w∏aÊciwych komen-
dantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb post´powania w spra-
wach oÊwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1, a tak˝e wzór oÊwiadczenia
wraz z objaÊnieniami co do miejsca
i terminu jego sk∏adania oraz odpo-
wiedzialnoÊci za podanie informacji
niezgodnych ze stanem faktycznym.
Rozporzàdzenie powinno okreÊliç za-
kres danych obj´tych oÊwiadczeniem,
dotyczàcych ma∏˝onka oraz osób po-
zostajàcych we wspólnym gospodar-
stwie domowym z funkcjonariuszem
lub pracownikiem.”;

77) w art. 92:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Je˝eli w miejscowoÊci, w której funkcjona-
riusz pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci po-
bliskiej nie ma mo˝liwoÊci zrealizowania
prawa, o którym mowa w ust. 1, funkcjona-
riusz mo˝e otrzymaç tymczasowà kwater´
na okres pe∏nienia s∏u˝by w tej miejscowo-
Êci.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. MiejscowoÊcià pobliskà, o której mowa
w ust. 1, jest miejscowoÊç, z której czas do-
jazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by i z powro-
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tem Êrodkami publicznego transportu zbio-
rowego, zgodnie z rozk∏adem jazdy, ∏àcznie
z przesiadkami lub Êrodkami transportu Stra-
˝y Granicznej nie przekracza ∏àcznie w obie
strony dwóch godzin, liczàc od stacji (przy-
stanku) po∏o˝onej najbli˝ej miejsca zamiesz-
kania do stacji (przystanku) po∏o˝onej najbli-
˝ej miejsca pe∏nienia s∏u˝by, bez uwzgl´d-
nienia czasu dojazdu do i od stacji (przystan-
ku) w obr´bie miejscowoÊci, z której funkcjo-
nariusz doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci, w któ-
rej wykonuje obowiàzki s∏u˝bowe.”;

78) w art. 93 w pkt 3 wyraz „inwalidztwo” zast´puje si´
wyrazami „niezdolnoÊç do pracy”;

79) w art. 94: 
a) w ust. 1 wyrazy „Ministra Spraw Wewn´trz-

nych” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych”, a wyrazy „Mi-
nistrowi Spraw Wewn´trznych” zast´puje si´
wyrazami „ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na kwatery tymczasowe przeznacza si´ loka-

le mieszkalne albo pomieszczenia mieszkal-
ne w nale˝ytym stanie technicznym i sanitar-
nym, które znajdujà si´ w budynkach na te-
renie zamkni´tym lub w budynkach przezna-
czonych na cele s∏u˝bowe.”,

c) skreÊla si´ ust. 3—5;

80) w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki przyznawania i zwra-
cania równowa˝nika, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc osoby uprawnione do jego
otrzymania, wysokoÊç równowa˝nika, wzory
wymaganych dokumentów, podmioty w∏aÊci-
we do jego przyznania i wyp∏aty lub odmowy
przyznania oraz sposób post´powania w przy-
padku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ do jego
otrzymania.”;

81) w art. 96 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz warunki przy-
znawania i zwracania równowa˝nika pieni´˝ne-
go, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
osoby uprawnione do jego otrzymania, wyso-
koÊç równowa˝nika, wzory wymaganych doku-
mentów, podmioty w∏aÊciwe do jego przyzna-
nia i wyp∏aty lub odmowy przyznania oraz spo-
sób post´powania w przypadku wystàpienia
zbiegu uprawnieƒ do jego otrzymania.”;

82) w art. 97: 
a) w ust. 2 wyrazy „paƒstwowymi Êrodkami komu-

nikacji” zast´puje si´ wyrazami „Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki,
tryb oraz terminy zwrotu kosztów, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci ich wysokoÊç w odniesieniu do cen bile-
tów za przejazd kolejà lub autobusem.”;

83) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´po-
wania oraz warunki przyznawania, cofania oraz
zwracania pomocy finansowej, o której mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc przypadki, w których
pomoc ta jest przyznawana, cofana lub podle-
ga zwrotowi, jak równie˝ sposób obliczania wy-
sokoÊci pomocy finansowej przyznawanej lub
orzekanej do zwrotu, a tak˝e rodzaje dokumen-
tów wymaganych przy ubieganiu si´ o przyzna-
nie tej pomocy.”;

84) w art. 101 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszkalnic-
twa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
przydzia∏u i opró˝niania oraz normy zaludnie-
nia lokali mieszkalnych, o których mowa
w art. 94, warunki przydzia∏u i opró˝niania tym-
czasowych kwater, a tak˝e podmioty w∏aÊciwe
do wydawania decyzji w tych sprawach,
uwzgl´dniajàc funkcjonariuszy uprawnionych
do otrzymania lokalu mieszkalnego lub tymcza-
sowej kwatery, wzory wymaganych dokumen-
tów i podmioty w∏aÊciwe do wydawania decy-
zji w tych sprawach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki przestrzennej i miesz-
kalnictwa oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki najmu lokali mieszkalnych
znajdujàcych si´ w budynkach b´dàcych w∏a-
snoÊcià Skarbu Paƒstwa, pozostajàcych w za-
rzàdzie jednostek organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, a tak˝e sposób oblicza-
nia wysokoÊci czynszu najmu za te lokale,
uwzgl´dniajàc warunki, na jakich nast´puje na-
jem lokalu, oraz podstawy ustalania wysokoÊci
czynszu za najem tych lokali.”;

85) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, stawki i grupy upo-
sa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy,
zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych
do poszczególnych grup uposa˝enia za-
sadniczego oraz stopni etatowych, a tak-
˝e zasady wzrostu tego uposa˝enia z ty-
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tu∏u wys∏ugi lat, uwzgl´dniajàc stawki
i grupy uposa˝enia zasadniczego, cha-
rakter i rodzaje stanowisk s∏u˝bowych
w poszczególnych jednostkach organi-
zacyjnych Stra˝y Granicznej, a tak˝e
przyporzàdkowanie stanowisk do po-
szczególnych grup uposa˝enia zasadni-
czego oraz odpowiadajàce tym stanowi-
skom stopnie etatowe, jak równie˝ zasa-
dy wzrostu uposa˝enia zasadniczego
z tytu∏u wys∏ugi lat.”;

86) art. 106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 106. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób i tryb zaliczania okresów s∏u˝by
i pracy do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej
przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia za-
sadniczego, uwzgl´dniajàc okresy s∏u˝-
by w Stra˝y Granicznej, Urz´dzie Ochro-
ny Paƒstwa, Policji, Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, S∏u˝bie Wi´ziennej, Si∏ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
okresy traktowane jako równorz´dne ze
s∏u˝bà w Stra˝y Granicznej, okresy za-
koƒczonego zatrudnienia, a tak˝e inne
okresy wliczane na mocy odr´bnych
przepisów do okresu pracy, jak równie˝
okolicznoÊci wy∏àczajàce zaliczenie okre-
su s∏u˝by lub pracy do wys∏ugi lat, pod-
mioty w∏aÊciwe do ich zaliczania oraz
sposób dokumentowania tych okre-
sów.”;

87) w art. 107 w ust. 2 wyrazy „Minister Spraw We-
wn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej”;

88) w art. 108 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki otrzymywania dodatków do uposa˝e-
nia, o których mowa w ust. 1, oraz ich wyso-
koÊç, uwzgl´dniajàc okolicznoÊci uzasadniajà-
ce ich przyznanie oraz okresowe podwy˝szenie
lub obni˝enie, jak równie˝ rodzaje i wysokoÊç
dodatków przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi
ze wzgl´du na szczególne w∏aÊciwoÊci, kwalifi-
kacje, warunki albo miejsce pe∏nienia s∏u˝by.”;

89) art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109. 1. Uposa˝enie zasadnicze i dodatki do
uposa˝enia o charakterze sta∏ym sà
p∏atne miesi´cznie z góry.

2. Wyp∏ata uposa˝eƒ oraz innych nale˝-
noÊci pieni´˝nych nast´puje w formie
bezpoÊredniej lub na rachunek w ban-
ku wskazanym w formie pisemnej
przez funkcjonariusza, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach nale˝-
noÊç mo˝e byç przes∏ana na adres
wskazany przez funkcjonariusza.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, dodatki o charakterze
sta∏ym p∏atne z do∏u, uwzgl´dniajàc
termin oraz tryb ich wyp∏acania.”;

90) w art. 110 w ust. 1 po wyrazie „Zmiana” dodaje si´
wyraz „wysokoÊci”;

91) w art. 111 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ka˝da czynnoÊç przed kierownikiem jednostki

organizacyjnej Stra˝y Granicznej, upowa˝nio-
nym do rozpatrywania roszczeƒ, podj´ta bez-
poÊrednio w celu dochodzenia lub ustalenia al-
bo zaspokojenia roszczenia,”;

92) w art. 112 w ust. 3 wyrazy „nagrody i zapomogi”
zast´puje si´ wyrazami „równie˝ nagrody i zapo-
mogi, o których mowa w art. 114 ust. 1 i 2”;

93) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç przyzna-
wane nagrody uznaniowe i zapomogi. 

2. Zapomogi mogà byç przyznawane
funkcjonariuszom w przypadku zda-
rzeƒ losowych, kl´sk ˝ywio∏owych,
d∏ugotrwa∏ej choroby lub Êmierci
cz∏onka rodziny oraz innych zdarzeƒ
powodujàcych istotne pogorszenie
warunków materialnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki przyznawania na-
gród rocznych, nagród uznaniowych
i zapomóg, uwzgl´dniajàc sposób
ustalania okresu s∏u˝by warunkujàce-
go nabycie prawa do nagrody rocznej,
wysokoÊç tej nagrody, przes∏anki jej
obni˝enia i przypadki, kiedy nagroda
nie przys∏uguje, termin wyp∏aty na-
grody rocznej, okolicznoÊci uzasad-
niajàce przyznanie funkcjonariuszowi
nagrody uznaniowej, zapomogi, w∏a-
ÊciwoÊç prze∏o˝onych oraz tryb post´-
powania w tych sprawach.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
funduszu na nagrody roczne, nagrody
uznaniowe i zapomogi dla funkcjona-
riuszy, uwzgl´dniajàc jednostki orga-
nizacyjne Stra˝y Granicznej, w których
tworzy si´ fundusz, sposób ustalania
wysokoÊci Êrodków finansowych
przeznaczonych na nagrody i zapomo-
gi, zasady zwi´kszania wysokoÊci fun-
duszu, a tak˝e sposób ustalania wiel-
koÊci Êrodków pozostajàcych w dys-
pozycji kierowników jednostek orga-
nizacyjnych Stra˝y Granicznej, prze-
znaczonych na nagrody.”;
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94) w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
okresy wliczane do okresu s∏u˝by, od którego
zale˝y nabycie prawa do nagrody jubileuszo-
wej, oraz tryb jej obliczania i wyp∏acania,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci okresy s∏u˝by,
pracy i nauki powodujàce nabycie prawa do na-
grody jubileuszowej, sposób dokumentowania
tych okresów, a tak˝e obliczania tej nagrody
i post´powania w przypadku zbiegu prawa do
kilku nagród oraz termin i sposób wyp∏acania
nagrody.”;

95) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. 1. Za wykonywanie zadaƒ zleconych wy-
kraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bo-
we funkcjonariusz otrzymuje dodatko-
we wynagrodzenie.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki otrzymywania wy-
nagrodzenia za zadania okreÊlone
w ust. 1, uwzgl´dniajàc rodzaje wyko-
nywanych prac, za które przys∏uguje
dodatkowe wynagrodzenie, jego wy-
sokoÊç oraz terminy wyp∏aty.

3. Wynagrodzenie za dokonane przez
funkcjonariuszy wynalazki, udoskona-
lenia techniczne i usprawnienia nor-
mujà odr´bne przepisy.”;

96) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. 1. W razie przeniesienia do pe∏nienia
s∏u˝by do innej miejscowoÊci albo de-
legowania do czasowego pe∏nienia
s∏u˝by, funkcjonariuszowi przys∏ugujà
nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wych na obszarze kraju. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw pracy,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç, warunki oraz tryb przyznawa-
nia nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc zakres podró-
˝y s∏u˝bowej, sposoby obliczania cza-
su podró˝y s∏u˝bowej oraz rodzaje na-
le˝noÊci i sposoby ustalania ich wyso-
koÊci, a tak˝e terminy i tryb wyp∏aty
nale˝noÊci i podmioty uprawnione do
podejmowania decyzji w tych spra-
wach.”;

97) po art. 117 dodaje si´ art. 117a i 117b w brzmieniu:

„Art. 117a. W zakresie odbywania przez funkcjona-
riuszy zagranicznych podró˝y s∏u˝bo-
wych stosuje si´ odpowiednio przepisy
w sprawie zasad ustalania oraz wyso-
koÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-

cownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju.

Art. 117b. 1. Funkcjonariuszowi, który na podsta-
wie odr´bnych przepisów wykonuje
sta∏e zadania s∏u˝bowe poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, przy-
s∏uguje rycza∏t na pokrycie kosztów
wy˝ywienia i innych drobnych wy-
datków. Sta∏e wykonywanie zadaƒ
s∏u˝bowych poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w wymiarze cza-
su nieprzekraczajàcym 24 godzin, nie
stanowi podró˝y s∏u˝bowej w rozu-
mieniu przepisów, o których mowa
w art. 117a. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, walut´, w jakiej b´dzie
wyp∏acany rycza∏t, sposób oblicza-
nia i wyp∏acania oraz wysokoÊç ry-
cza∏tu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc przy obliczaniu wyso-
koÊci rycza∏tu liczb´ godzin wykony-
wania zadaƒ przez funkcjonariusza
w ciàgu doby.”;

98) w art. 118:

a) w ust. 1:

— w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyrazy
„art. 42 ust. 4 i”, a wyrazy „3—7” zast´puje
si´ wyrazami „3—8”,

— w pkt 3 wyrazy „Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊci-
wego organu Stra˝y Granicznej”,

— w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) nagrody, o których mowa w art. 11a
ust. 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na pod-
stawie art. 45 ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50% od-
prawy oraz ekwiwalent pieni´˝ny za niewy-
korzystane przed zwolnieniem ze s∏u˝by
urlopy wypoczynkowe.”,

c) w ust. 3 wyrazy „Minister Spraw Wewn´trz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych”,

d) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
obliczania i wyp∏acania ekwiwalentu pieni´˝-
nego za niewykorzystane przez funkcjonariu-
szy urlopy wypoczynkowe oraz podmioty
w∏aÊciwe w tych sprawach. Rozporzàdzenie
powinno okreÊliç podstaw´ obliczania ekwi-
walentu, wià˝àc jego wysokoÊç z liczbà dni
niewykorzystanego urlopu, oraz sposób jego
wyp∏aty.”;
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99) w art. 120 w ust. 1 wyrazy „oraz Êwiadczenia okre-
Êlone w art. 118 ust. 1 pkt 2—4” zast´puje si´ wy-
razami „Êwiadczenia okreÊlone w art. 118 ust. 1
pkt 2—4 oraz nagrody, o których mowa w
art. 11a ust. 1”;

100) w art. 121 w ust. 3 wyrazy „orzeczenie o inwalidz-
twie stanowiàce podstaw´ do ustalenia prawa do
renty inwalidzkiej” zast´puje si´ wyrazami „orze-
czenie o niezdolnoÊci do s∏u˝by stanowiàce pod-
staw´ do ustalenia prawa do renty”;

101) w art. 123:

a) w ust. 2 i 3 wyrazy „Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych” zast´puje si´ wyrazami „w∏aÊciwe-
go organu Stra˝y Granicznej”,

b) w ust. 2 wyrazy „Minister Spraw Wewn´trz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej”;

102) w art. 124 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki pokrywa-
nia kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze Êrod-
ków w∏aÊciwego organu Stra˝y Granicznej oraz
cz∏onków rodziny, na których przys∏uguje zasi∏ek
pogrzebowy, uwzgl´dniajàc rodzaje wydatków
pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu, ich
wysokoÊç, przypadki oraz sposób ustalania, tryb
wyp∏aty zasi∏ku pogrzebowego lub jego wyrów-
nania z tytu∏u Êmierci cz∏onka rodziny oraz doku-
menty wymagane do jego wyp∏aty.”;

103) w art. 125:

a) w ust. 1 wyrazy „bez przydzia∏u s∏u˝bowego” za-
st´puje si´ wyrazami „w dyspozycji”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wa-
runki ograniczenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci wy-
p∏aty niektórych dodatków do uposa˝enia
w okresie choroby, urlopu okolicznoÊciowego
lub pozostawania w dyspozycji. Rozporzàdze-
nie powinno okreÊliç zakres ograniczenia wy-
p∏aty dodatków, uwzgl´dniajàc ich charakter,
a tak˝e warunki przyznawania dodatków
w szczególnych okolicznoÊciach oraz podmioty
w∏aÊciwe w tych sprawach.”;

104) art. 126 otrzymuje brzmienie:

„Art. 126. 1. Funkcjonariusz skierowany do szko∏y
lub na przeszkolenie albo na studia
w kraju otrzymuje uposa˝enie oraz in-
ne nale˝noÊci pieni´˝ne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç oraz warunki wy-
p∏aty uposa˝enia i innych nale˝noÊci
pieni´˝nych, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc przypadki uprawniajà-
ce funkcjonariusza skierowanego do

szko∏y lub na przeszkolenie albo na
studia w kraju do otrzymywania upo-
sa˝enia oraz sposób obliczania zry-
cza∏towanego równowa˝nika pieni´˝-
nego na pokrycie kosztów przejazdu,
a tak˝e sposób rozliczania podró˝y
s∏u˝bowych wynikajàcych z odbywa-
nej nauki.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç oraz warunki wy-
p∏aty uposa˝enia i innych nale˝noÊci
pieni´˝nych funkcjonariuszowi skiero-
wanemu do akademii lub innych szkó∏
(na kursy) za granicà, uwzgl´dniajàc
warunki otrzymywania przez funkcjo-
nariusza skierowanego do akademii
lub innych szkó∏ (na kursy) za granicà
uposa˝enia, jego wysokoÊç i sposób
wyp∏acania.”;

105) w art. 128 w ust. 2 po wyrazie „uchylenia” dodaje
si´ wyrazy „lub ustania z mocy prawa”, a wyraz
„wyrokiem” zast´puje si´ wyrazem „orzecze-
niem”;

106) w art. 129 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w razie
uniewinnienia albo wymierzenia innej kary
dyscyplinarnej ni˝ kara wydalenia ze s∏u˝by
w wyniku wznowienia post´powania dyscy-
plinarnego, w którym kara taka zosta∏a wy-
mierzona.”;

107) w art. 131 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, jednostki or-
ganizacyjne w∏aÊciwe do dokonywania potrà-
ceƒ z uposa˝enia oraz tryb post´powania
w tych sprawach, uwzgl´dniajàc przypadki do-
konywania potràceƒ z uposa˝enia, w tym po-
tràceƒ za zgodà funkcjonariusza i w trybie bez-
egzekucyjnym, oraz sposób ich dokonywa-
nia.”;

108) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. 1. Funkcjonariusz podlega odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej za narusze-
nie dyscypliny s∏u˝bowej, nieprze-
strzeganie zasad etyki zawodowej,
a zw∏aszcza honoru, godnoÊci i dobre-
go imienia s∏u˝by, oraz w innych przy-
padkach okreÊlonych w ustawie.

2. Naruszeniem dyscypliny s∏u˝bowej
jest:

1) niedope∏nienie obowiàzków funk-
cjonariusza wynikajàcych ze z∏o˝o-
nego Êlubowania, a tak˝e przepi-
sów niniejszej ustawy i przepisów
wydanych na jej podstawie,
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2) odmowa wykonania lub niewyko-
nanie rozkazu lub innego polece-
nia, z zastrze˝eniem przypadku
okreÊlonego w art. 63 ust. 2,

3) zaniechanie czynnoÊci s∏u˝bowej
albo wykonanie jej w sposób nie-
dba∏y lub nieprawid∏owy,

4) niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝-
bowych albo przekroczenie upraw-
nieƒ okreÊlonych w przepisach
prawa,

5) Êwiadome wprowadzenie w b∏àd
prze∏o˝onego lub innego funkcjo-
nariusza, je˝eli spowodowa∏o to
lub mog∏o spowodowaç szkod´
s∏u˝bie, funkcjonariuszowi lub in-
nej osobie,

6) nadu˝ycie zajmowanego stanowi-
ska dla osiàgni´cia korzyÊci majàt-
kowej lub osobistej,

7) porzucenie s∏u˝by,

8) samowolne oddalenie si´ z rejonu
zakwaterowania bàdê nieuspra-
wiedliwione opuszczenie lub nie-
stawienie si´ do miejsca pe∏nienia
s∏u˝by,

9) wprowadzenie si´ w stan ograni-
czajàcy zdolnoÊç wykonywania za-
dania s∏u˝bowego albo uniemo˝li-
wiajàcy jego wykonanie,

10) umyÊlne naruszenie dóbr osobi-
stych innego funkcjonariusza
w czasie pe∏nienia s∏u˝by.

3. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zo-
sta∏o wszcz´te na wniosek sàdu lub
prokuratora, organ wnioskujàcy infor-
muje si´ o wyniku tego post´powa-
nia.”;

109) w art. 136:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawomocne wymierzenie kary, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 9, powoduje zakaz przyj´cia
do Stra˝y Granicznej przez okres 10 lat.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W stosunku do funkcjonariuszy w s∏u˝bie
kandydackiej oprócz kar wymienionych
w ust. 1 mo˝na ponadto orzec zakaz opusz-
czania miejsca zakwaterowania na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 15 dni.”,

c) w ust. 4 po wyrazach „obni˝enia stopnia” stawia
si´ kropk´, a wyrazy „a w sprawach o wykrocze-
nia w ruchu drogowym — z zakazem prowadze-
nia pojazdów mechanicznych i innych pojaz-
dów.” skreÊla si´;

110) po art. 136 dodaje si´ art. 136a i 136b w brzmie-
niu:

„Art. 136a. 1. Obwiniony ma prawo korzystania
z pomocy obroƒcy.

2. Obroƒcà w post´powaniu dyscypli-
narnym mo˝e byç funkcjonariusz
Stra˝y Granicznej wskazany przez
obwinionego. Obroƒca jest upraw-
niony do reprezentowania obwinio-
nego w granicach udzielonego na pi-
Êmie pe∏nomocnictwa.

Art. 136b. 1. Wymierzanie kar dyscyplinarnych,
z zastrze˝eniem art. 59, nale˝y do:

1) komendantów oddzia∏ów, ko-
mendantów oÊrodków szkolenia,
Komendanta Granicznej Placówki
Kontrolnej Warszawa-Ok´cie oraz
kierowników jednostek organiza-
cyjnych Komendy G∏ównej,

2) Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej.

2. Wymierzenie kary, o której mowa
w art. 136 ust. 1 pkt 9, nale˝y do wy-
∏àcznej w∏aÊciwoÊci Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej.

3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wy-
danego w pierwszej instancji przez
podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt 1, odwo∏anie przys∏uguje do Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej.

4. Od orzeczenia dyscyplinarnego wy-
danego w pierwszej instancji przez
Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej odwo∏anie przys∏uguje do
ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych.

5. Na orzeczenie koƒczàce post´powa-
nie dyscyplinarne funkcjonariuszom
przys∏uguje skarga do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb przeprowadzania po-
st´powania dyscyplinarnego, prze-
s∏anki wymierzania kar, ich wykony-
wanie, tryb odwo∏ywania si´ od kar,
a tak˝e w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
w sprawach dyscyplinarnych,
uwzgl´dniajàc zakres w∏adzy dyscy-
plinarnej prze∏o˝onych, przypadki,
w których post´powania dyscypli-
narnego nie wszczyna si´, czas trwa-
nia post´powania dyscyplinarnego,
prawa obwinionego, podstawy za-
wieszania post´powania oraz oko-
licznoÊci jego wznawiania, rodzaje
wydanych orzeczeƒ, a tak˝e doku-
menty wymagane w tych spra-
wach.”;
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111) w art. 137:

a) w ust. 1 wyrazy „w art. 141” zast´puje si´ wyra-
zami „w art. 136b ust. 1”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Je˝eli funkcjonariusz z powodu nieobecno-
Êci w s∏u˝bie nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ, bieg terminu, o którym mowa
w ust. 1, nie rozpoczyna si´, a rozpocz´ty
ulega zawieszeniu do dnia stawienia si´
funkcjonariusza do s∏u˝by.”,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ przy wymie-
rzaniu kary dyscyplinarnej w wyniku wzno-
wienia post´powania dyscyplinarnego,
pod warunkiem ̋ e kara ta nie jest wy˝sza od
kary dyscyplinarnej wymierzonej w post´-
powaniu, które zosta∏o wznowione.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy czyn, o którym mowa
w ust. 1, stanowi jednoczeÊnie przest´pstwo
albo wykroczenie, przedawnienie karalnoÊci
dyscyplinarnej nast´puje z up∏ywem okresu
przedawnienia karalnoÊci przest´pstwa albo
wykroczenia.”;

112) po art. 137 dodaje si´ art. 137a w brzmieniu:

„Art. 137a. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej polega
na uznaniu kary za nieby∏à, usuni´-
ciu z akt osobowych funkcjonariusza
orzeczenia o ukaraniu oraz uczynie-
niu nieczytelnym zapisu o karalno-
Êci.

2. Kary dyscyplinarne ulegajà zatarciu
po up∏ywie nast´pujàcych okresów
od dnia ich wykonania:

1) 6 miesi´cy — kary, o których mo-
wa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i ust. 3,

2) 12 miesi´cy — kary, o których mo-
wa w art. 136 ust. 1 pkt 2—4,

3) 24 miesi´cy — kary, o których mo-
wa w art. 136 ust. 1 pkt 5—7,

4) 36 miesi´cy — kara, o której mo-
wa w art. 136 ust. 1 pkt 8.

3. Kara dyscyplinarna, w przypadku
wykazania przez funkcjonariusza od-
wagi lub szczególnych osiàgni´ç
w wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych,
mo˝e ulec zatarciu przed up∏ywem
okresów, o których mowa w ust. 2.
Okresy te mogà byç skrócone nie
wi´cej ni˝ o jednà trzecià.

4. Je˝eli funkcjonariusz zostanie po-
nownie ukarany przed zatarciem po-
przednio wymierzonej kary dyscypli-
narnej, okres wymagany do zatarcia
tej kary liczy si´ od dnia wykonania
nowej kary.

5. W przypadku okreÊlonym w art. 136
ust. 4 zatarcie kar nast´puje z up∏y-
wem terminu przewidzianego dla ka-
ry surowszej.”;

113) w art. 138 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne prowadzo-

ne przeciwko funkcjonariuszowi, za czyn b´dà-
cy wykroczeniem podlegajàcym rozpoznaniu
w trybie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia, zostanie umorzone
w zwiàzku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze
s∏u˝by, w∏aÊciwoÊç do rozpoznania sprawy
przechodzi na organ powo∏any do rozstrzyga-
nia w sprawach o wykroczenia.”;

114) skreÊla si´ art. 141;

115) skreÊla si´ art. 142;

116) art. 143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 143. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, po zasi´-
gni´ciu opinii zwiàzku zawodowego
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zasa-
dy etyki zawodowej funkcjonariuszy,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zasady
okreÊlone w rozdziale 3.”;

117) skreÊla si´ art. 146a;

118) po art. 147a dodaje si´ art. 147b w brzmieniu:

„Art. 147b. 1. Kto, b´dàc obowiàzany do z∏o˝enia
oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 91a, podaje w nim nieprawd´,
podlega karze pozbawienia wolnoÊci
do lat 5.

2. W przypadku mniejszej wagi spraw-
ca czynu okreÊlonego w ust. 1 podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do
roku.”;

119) art. 153 otrzymuje brzmienie:

„Art. 153. 1. Poborowego skierowanego za jego
zgodà do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej
mianuje si´ funkcjonariuszem w s∏u˝-
bie kandydackiej na okres równy okre-
sowi zasadniczej s∏u˝by wojskowej.

2. Funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydac-
kiej mogà pe∏niç s∏u˝b´ granicznà,
prowadziç dzia∏ania graniczne i wyko-
nywaç czynnoÊci administracyjno-po-
rzàdkowe. Funkcjonariusze ci pe∏nià
s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym.

3. W przypadku wyra˝enia zgody na pe∏-
nienie s∏u˝by przygotowawczej
w Stra˝y Granicznej przez funkcjona-
riusza pe∏niàcego s∏u˝b´ kandydackà,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
na wniosek komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej mo˝e skróciç okres
s∏u˝by kandydackiej o jednà trzecià.
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4. Okres s∏u˝by kandydackiej zalicza si´
do okresu s∏u˝by przygotowawczej,
je˝eli przerwa pomi´dzy s∏u˝bà kan-
dydackà a podj´ciem s∏u˝by przygoto-
wawczej nie przekracza trzech miesi´-
cy.

5. Przepisy rozdzia∏ów 8, 10, 11, 13 i 14,
dotyczàce funkcjonariuszy w s∏u˝bie
przygotowawczej, stosuje si´ równie˝
do funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandy-
dackiej, z wyjàtkiem przepisów art. 72,
77 ust. 6, art. 86, 87 ust. 4, art. 112
ust. 1, art. 117, 118, 119 ust. 4 i art. 124.

6. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandy-
dackiej przys∏uguje w okresie tej s∏u˝-
by prawo do p∏atnego urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze ∏àcznie
20 dni kalendarzowych.

7. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandy-
dackiej przys∏uguje zwrot kosztów po-
dró˝y na trasie od sta∏ego miejsca pe∏-
nienia s∏u˝by do miejscowoÊci stano-
wiàcej cel podró˝y i z powrotem.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki zwrotu kosztów
podró˝y, o których mowa w ust. 7.
Rozporzàdzenie powinno okreÊliç ro-
dzaje Êrodków transportu, którymi
przejazd uprawnia do zwrotu kosztów
podró˝y, podstaw´ obliczania nale˝-
noÊci z tego tytu∏u oraz terminy ich
wyp∏aty. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, organizacj´ s∏u˝by w syste-
mie skoszarowanym oraz sposoby jej
pe∏nienia. Rozporzàdzenie powinno
okreÊliç podmioty w∏aÊciwe w spra-
wach organizacji s∏u˝by w systemie
skoszarowanym, dzienny tok s∏u˝by
oraz rodzaje przepustek przys∏ugujà-
cych funkcjonariuszom.”

Art. 2. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461,

z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271 oraz z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) w art. 11 wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 2 wyrazy „ochrony granicy paƒstwowej” za-
st´puje si´ wyrazami „Stra˝y Granicznej”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie niewykonywania obowiàzków okreÊlo-
nych w ust. 1 i 2 w∏aÊciwy organ Stra˝y Granicz-
nej mo˝e zleciç oczyszczenie tych gruntów i la-
sów innym podmiotom. Przepis art. 10 ust. 1
zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio.”;

3) w ust. 4 wyrazy „z bud˝etu wojewódzkiego” zast´-
puje si´ wyrazami „ze Êrodków zaplanowanych na
funkcjonowanie Stra˝y Granicznej”.

Art. 3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie, o której mowa w art. 1, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy, zachowujà moc do-
tychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà.

Art. 4. Przepisy art. 81 ust. 2 pkt 2, art. 93 pkt 3 oraz
art. 121 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje
si´ odpowiednio do osób, które uzyska∏y prawo do
I lub II grupy inwalidów przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych
ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu
spo∏ecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461).

Art. 5. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, sto-
suje si´ do spraw dyscyplinarnych niezakoƒczonych
prawomocnymi orzeczeniami dyscyplinarnymi w dniu
jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 17 i 18, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, 

2) art. 1 pkt 97 w cz´Êci dotyczàcej art. 117b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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