
Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi do zawieszania
w czynnoÊciach s∏u˝bowych funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, sà:

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej w stosunku
do:

a) komendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,

b) komendantów oÊrodków szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej,

c) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej Stra˝y Granicznej i w Granicznej Pla-
cówce Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-
-Ok´cie,

d) funkcjonariuszy pozostajàcych w jego dyspozy-
cji,

e) innych funkcjonariuszy, dla których w myÊl od-
r´bnych przepisów jest prze∏o˝onym w∏aÊci-
wym  w sprawach osobowych,

2) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej i komen-
dant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej w sto-
sunku do:

a) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ na stanowi-
skach s∏u˝bowych w podleg∏ych im oddzia∏ach
lub oÊrodkach szkolenia,

b) funkcjonariuszy pozostajàcych w ich dyspozycji,

c) innych funkcjonariuszy, dla których w myÊl od-
r´bnych przepisów sà prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi
w sprawach osobowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ko-
mendant G∏ówny Stra˝y Granicznej  mo˝e zawiesiç
w czynnoÊciach s∏u˝bowych równie˝ funkcjonariuszy
innych ni˝ wymienieni w ust. 1 pkt 1.

3. Przed∏u˝enia okresu zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych dokonuje prze∏o˝ony w∏aÊciwy do zawie-
szenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych. Je˝eli zawieszenie
w czynnoÊciach s∏u˝bowych nastàpi∏o w trybie ust. 2,
przed∏u˝enia okresu zawieszenia dokonuje Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej.

4. Do zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bowych Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej oraz przed∏u-
˝ania okresu tego zawieszenia uprawniony jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

§ 2. 1. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych
oraz przed∏u˝enie okresu zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych nast´puje w formie decyzji administracyj-
nej.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza si´:

1) oznaczenie prze∏o˝onego podejmujàcego decyzj´,

2) dat´ wydania,

3) stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe
funkcjonariusza, którego decyzja dotyczy,

4) powo∏anie podstawy prawnej,

5) wskazanie okresu, na który nast´puje zawieszenie
lub przed∏u˝enie okresu zawieszenia,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne,
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2) na 30 dni przed dniem rozpocz´cia urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalen-
darzowych albo takiej cz´Êci urlopu wypoczynko-
wego, którego wymiar ∏àcznie z dotychczas wyko-
rzystanym urlopem osiàgnie 14 dni kalendarzo-
wych w roku, za który przys∏uguje dop∏ata do wy-
poczynku,

3) na 30 dni przed up∏ywem roku kalendarzowego, za
który przys∏uguje dop∏ata do wypoczynku, je˝eli
uprzednio nie zasz∏y okolicznoÊci wymienione
w pkt 1 i 2.

§ 3. Dop∏ata do wypoczynku nie przys∏uguje, je˝eli
policjant pobra∏ ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy, przys∏ugujàcy w roku ka-
lendarzowym, w którym policjant zosta∏ zwolniony ze
s∏u˝by.

§ 4. W razie zbiegu uprawnieƒ do dop∏aty do wypo-
czynku z tytu∏u s∏u˝by obojga ma∏˝onków dop∏at´ do
wypoczynku mo˝na otrzymaç tylko z tytu∏u s∏u˝by jed-
nego z ma∏˝onków.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu Êwiadczeƒ so-
cjalnych i bytowych przys∏ugujàcych policjantom oraz
cz∏onkom ich rodzin (Dz. U. Nr 106, poz. 1211 i z 2000 r.
Nr 13, poz. 121).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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w sprawie trybu zawieszania w czynnoÊciach s∏u˝bowych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.



7) pouczenie o przys∏ugujàcym Êrodku odwo∏aw-
czym,

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska prze∏o˝onego.

3. Decyzj´, o której mowa w ust. 1, dor´cza si´ nie-
zw∏ocznie zainteresowanemu funkcjonariuszowi, a ko-
pie decyzji w∏àcza si´ do jego akt osobowych.

§ 3. 1. Od decyzji, o której mowa w § 2 ust. 1, funk-
cjonariuszowi przys∏uguje odwo∏anie do:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, je-
˝eli decyzj´ wyda∏ Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej,

2) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, je˝eli
decyzj´ wyda∏ prze∏o˝ony, o którym mowa w § 1
ust. 1 pkt 2.

2. Odwo∏anie, o którym mowa w ust. 1, wnosi si´
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji o zawie-
szeniu w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub przed∏u˝eniu
okresu zawieszenia za poÊrednictwem prze∏o˝onego,
który wyda∏ decyzj´.

3. Rozpatrzenie odwo∏ania nast´puje w formie de-
cyzji, która powinna byç podj´ta w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwo∏ania i akt sprawy.

§ 4. 1.  Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych
ustaje:

1) po up∏ywie terminu okreÊlonego w decyzji o zawie-
szeniu w czynnoÊciach s∏u˝bowych, je˝eli zawie-
szenia nie przed∏u˝ono do czasu ukoƒczenia post´-
powania karnego,

2) w przypadku prawomocnego zakoƒczenia post´po-
wania karnego lub dyscyplinarnego.

2. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych uchyla
si´ w przypadku ustania:

1) przes∏anek wskazujàcych na celowoÊç zawieszenia,
o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 12
paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej,

2) przyczyn, które by∏y podstawà przed∏u˝enia okresu
zawieszenia.

3. Uchylenie zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych nast´puje w formie decyzji.

4. Decyzj´, o której mowa w ust. 3, wydaje prze∏o-
˝ony  w∏aÊciwy do zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.

5. Decyzj´ o uchyleniu zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
wydaje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

6. Je˝eli decyzja o zawieszeniu w czynnoÊciach
s∏u˝bowych zosta∏a podj´ta w trybie § 2 ust. 2, decyzj´
o uchyleniu tego zawieszenia podejmuje Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej.

7. Do decyzji, o których mowa w ust. 4—6, przepis
§ 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. W sprawach, w których na mocy przepisów do-
tychczasowych Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
podjà∏ decyzj´ o przed∏u˝eniu okresu zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych do czasu ukoƒczenia po-
st´powania karnego, przepis § 4 ust. 6 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 6. W zakresie nieuregulowanym rozporzàdze-
niem stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549
i z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie
wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18,
poz. 234 i Nr 51, poz. 618), w za∏àczniku „Wzorcowy re-
gulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic”
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w rozdziale 1:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzi ksià˝k´ rejestru pobytu na strzelni-
cy, w której zamieszcza si´ nast´pujàce da-
ne:

a) imi´ i nazwisko korzystajàcego ze strzelni-
cy,

b) numer pozwolenia na broƒ oraz nazw´ or-
ganu, który je wyda∏, albo adres korzysta-
jàcego ze strzelnicy, jeÊli nie posiada on
pozwolenia na broƒ,

c) oÊwiadczenie korzystajàcego ze strzelnicy
o zapoznaniu si´ z regulaminem strzelnicy
i przepisami bezpieczeƒstwa, potwierdzo-
ne w∏asnor´cznym podpisem.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) decyzj´ o dopuszczeniu strzelnicy do u˝ytko-

wania,”;

2) w rozdziale 2:


