
Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Policjant skierowany do akademii lub innych
szkó∏ (na kursy) za granicà, w okresie odbywania nauki,
otrzymuje uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne,
w wysokoÊci i na warunkach obowiàzujàcych na ostat-
nio zajmowanym przez niego stanowisku s∏u˝bowym,
z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym okresie zmian
majàcych wp∏yw na prawo do uposa˝enia i innych na-
le˝noÊci pieni´˝nych lub na ich wysokoÊç, z zastrze˝e-
niem § 2 i 3.

§ 2. Policjantowi, o którym mowa w § 1, z tytu∏u od-
bywania nauki za granicà przys∏ugujà diety oraz zwrot
kosztów przejazdów, dojazdów, noclegów i innych wy-
datków w wysokoÊci i na warunkach ustalonych dla za-
granicznych podró˝y s∏u˝bowych policjantów, okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach.

§ 3. 1. Na pisemny wniosek uprawnionego poli-
cjanta uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne wy-
p∏aca si´ osobie przez niego upowa˝nionej.

2. Uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pieni´˝ne mo-
gà byç wyp∏acane na wskazany przez policjanta rachu-

nek bankowy, na warunkach okreÊlonych w porozu-
mieniu, o którym mowa w art. 105 ust. 5 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji.

3. Wyp∏aty uposa˝enia oraz innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych dokonuje jednostka organizacyjna Policji
w∏aÊciwa dla miejsca pe∏nienia s∏u˝by policjanta, od-
powiednio w terminach obowiàzujàcych dla wyp∏aty
uposa˝enia zasadniczego i dodatków o charakterze sta-
∏ym oraz w terminach p∏atnoÊci innych nale˝noÊci pie-
ni´˝nych, okreÊlonych w przepisach w sprawie warun-
ków ich otrzymywania, lub w terminach wynikajàcych
z porozumienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2000 r.
w sprawie wysokoÊci oraz warunków wyp∏aty uposa-
˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych policjantom skie-
rowanym do akademii lub innych szkó∏ (kursów) za
granicà (Dz. U. Nr 115, poz. 1213).

§ 5. 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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z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie Êwiadectw s∏u˝by i opinii o s∏u˝bie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 50 ust. 3 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, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe dane, które nale˝y podaç w Êwiadec-
twie s∏u˝by oraz w opinii o s∏u˝bie,

2) tryb wydawania i dokonywania sprostowaƒ Êwia-
dectwa s∏u˝by oraz odwo∏ywania si´ od opinii
o s∏u˝bie

— funkcjonariusza Stra˝y Granicznej.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej,

2) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej,

3) prze∏o˝eni w∏aÊciwi w sprawach osobowych:



a) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej —
w stosunku do komendantów oddzia∏ów
i oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicznej oraz
funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w Komendzie
G∏ównej Stra˝y Granicznej i Granicznej Placów-
ce Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´-
cie,

b) komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej —
w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝-
b´ w oddziale Stra˝y Granicznej,

c) komendanta oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicz-
nej — w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w oÊrodku szkolenia Stra˝y Granicznej,

4) komórka organizacyjna w∏aÊciwa w sprawach oso-
bowych — jednostk´ organizacyjnà Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej w∏aÊciwà do spraw kadr
oraz komórk´ organizacyjnà w∏aÊciwà w tych spra-
wach w oddziale Stra˝y Granicznej lub oÊrodku
szkolenia Stra˝y Granicznej.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze s∏u˝by
wydaje si´ Êwiadectwo s∏u˝by w dniu, w którym nast´-
puje rozwiàzanie stosunku s∏u˝bowego. Otrzymanie
Êwiadectwa s∏u˝by funkcjonariusz potwierdza w∏asno-
r´cznym podpisem.

2. Wydanie Êwiadectwa s∏u˝by nie mo˝e byç uza-
le˝nione od uprzedniego rozliczenia si´ funkcjonariu-
sza z jednostkà organizacyjnà.

3. Je˝eli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wy-
danie Êwiadectwa s∏u˝by funkcjonariuszowi zwolnio-
nemu ze s∏u˝by nie jest mo˝liwe, nale˝y nie póêniej ni˝
w ciàgu 7 dni od dnia rozwiàzania stosunku s∏u˝bowe-
go przes∏aç Êwiadectwo s∏u˝by zwolnionemu funkcjo-
nariuszowi, za poÊrednictwem poczty albo dor´czyç
w inny sposób.

4. Âwiadectwo s∏u˝by wydaje prze∏o˝ony w∏aÊciwy
w sprawach osobowych.

§ 4. 1. W Êwiadectwie s∏u˝by podaje si´ dane nie-
zb´dne do ustalenia uprawnieƒ ze stosunku s∏u˝bowe-
go i uprawnieƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego zwalnia-
nego funkcjonariusza, dotyczàce:

1) okresu s∏u˝by z uwzgl´dnieniem okresów, o któ-
rych mowa w art. 151 ust. 3 ustawy,

2) zajmowanego ostatnio stanowiska,

3) podstawy prawnej rozwiàzania stosunku s∏u˝bowe-
go albo wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego,

4) liczby dni urlopu wypoczynkowego lub dodatkowe-
go wykorzystanego w roku kalendarzowym, w któ-
rym stosunek s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany lub wy-
gas∏,

5) liczby dni urlopu wypoczynkowego niewykorzysta-
nego w roku kalendarzowym, w którym stosunek

s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany lub wygas∏, za które
wyp∏acono ekwiwalent pieni´˝ny,

6) okresu korzystania z urlopu bezp∏atnego i podsta-
wy prawnej jego udzielenia,

7) okresu wykorzystanego urlopu wychowawczego
w czasie trwania stosunku s∏u˝bowego oraz okresu
przys∏ugujàcego na sprawowanie opieki nad dziec-
kiem po ustaniu tego stosunku na podstawie
art. 45 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy,

8) okresu wykorzystania w roku kalendarzowym,
w którym usta∏ stosunek s∏u˝bowy, zwolnienia od
zaj´ç s∏u˝bowych przewidzianego w art. 188 Ko-
deksu pracy,

9) potràceƒ z uposa˝enia na zasadach okreÊlonych
w art. 131 ustawy,

10) uprawnieƒ zwiàzanych z przywróceniem do s∏u˝by
na zasadach okreÊlonych w art. 46 ustawy.

2. Na ̋ yczenie funkcjonariusza w Êwiadectwie s∏u˝-
by nale˝y tak˝e zamieÊciç informacje o wysokoÊci
i sk∏adnikach uposa˝enia oraz o uzyskanych kwalifika-
cjach.

3. Na wniosek zwolnionego funkcjonariusza Êwia-
dectwo s∏u˝by uzupe∏nia si´ o informacje dotyczàce
okresu, za który wyp∏acono Êwiadczenie pieni´˝ne
okreÊlone w art. 121 ust. 3 ustawy.

4. Kopi´ Êwiadectwa s∏u˝by przechowuje si´ w ak-
tach osobowych funkcjonariusza. W uzasadnionych
przypadkach prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych wydaje odpis tego Êwiadectwa funkcjonariuszo-
wi albo osobie, o której mowa w § 5 ust. 2.

5. Âwiadectwo s∏u˝by wydaje si´ na formularzu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. W razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego
z powodów, o których mowa w art. 45a ust. 1 ustawy,
niezw∏ocznie sporzàdza si´ Êwiadectwo s∏u˝by i w∏àcza
do akt zmar∏ego lub zaginionego funkcjonariusza.

2. Z wnioskiem o wydanie Êwiadectwa s∏u˝by mo-
˝e wystàpiç cz∏onek rodziny zmar∏ego lub zaginionego
funkcjonariusza, o którym mowa w art. 81 ust. 1 usta-
wy, a tak˝e inna osoba b´dàca spadkobiercà tego funk-
cjonariusza.

§ 6. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by mo˝e
wystàpiç do prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych z ˝àdaniem sprostowania Êwiadectwa
s∏u˝by.

2. W razie uwzgl´dnienia ˝àdania o sprostowanie
Êwiadectwa s∏u˝by, prze∏o˝ony, o którym mowa
w ust. 1, wydaje zwolnionemu funkcjonariuszowi no-
we Êwiadectwo s∏u˝by w terminie 7 dni od dnia, w któ-
rym otrzyma∏ wniosek.
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3. W przypadku nieuwzgl´dnienia ˝àdania udziela
si´ w terminie, o którym mowa w ust. 2, pisemnej in-
formacji z podaniem przyczyn odmowy sprostowania
Êwiadectwa s∏u˝by.

4. Na odmow´ sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by
zwolnionemu funkcjonariuszowi przys∏uguje za˝alenie
do wy˝szego prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach
osobowych, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia pi-
semnej informacji, o której mowa w ust. 3. Przepis
art. 36 ust. 3 ustawy stosuje si´ odpowiednio.

5. Wy˝szy prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych w terminie jednego miesiàca od dnia wniesienia
za˝alenia:

1) uchyla Êwiadectwo s∏u˝by i poleca prze∏o˝onemu
w∏aÊciwemu w sprawach osobowych wydanie no-
wego Êwiadectwa s∏u˝by, wskazujàc, jakie okolicz-
noÊci nale˝y wziàç pod uwag´ przy sporzàdzaniu
nowego Êwiadectwa, albo

2) nie uwzgl´dnia za˝alenia.

6. O sposobie rozpatrzenia za˝alenia zawiadamia
si´ pisemnie zainteresowanego funkcjonariusza, przy
czym nieuwzgl´dnienie za˝alenia wymaga uzasadnie-
nia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w∏a-
Êciwy prze∏o˝ony w sprawach osobowych jest obowià-
zany wydaç zwolnionemu funkcjonariuszowi nowe
Êwiadectwo s∏u˝by, w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia polecenia w tej sprawie.

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przy-
s∏ugujà odpowiednio osobie, o której mowa w § 5
ust. 2.

§ 7. 1. W razie zmiany rozkazu personalnego o zwol-
nieniu ze s∏u˝by prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach oso-
bowych obowiàzany jest na ̋ àdanie zwolnionego funk-
cjonariusza uzupe∏niç wydane uprzednio Êwiadectwo
s∏u˝by o informacje o dokonanych zmianach, je˝eli ma-
jà one wp∏yw na treÊç wystawionego Êwiadectwa.

2. W przypadku zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariu-
sza, który wczeÊniej zosta∏ przywrócony do s∏u˝by
w trybie art. 46 ust. 1 ustawy, wydaje si´ nowe Êwia-
dectwo s∏u˝by. W Êwiadectwie uwzgl´dnia si´ okres
s∏u˝by obj´ty poprzednio wydanym Êwiadectwem
s∏u˝by.

§ 8. W przypadkach okreÊlonych w § 6 ust. 2 i 7 oraz
§ 7 ust. 2 prze∏o˝ony wydajàcy nowe Êwiadectwo s∏u˝-
by jest obowiàzany, najpóêniej w dniu jego wydania,
usunàç z akt osobowych zwolnionego funkcjonariusza
poprzednio sporzàdzone Êwiadectwo s∏u˝by i zniszczyç
je.

§ 9. 1. Na wniosek funkcjonariusza zwolnionego ze
s∏u˝by prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
wydaje niezw∏ocznie pisemnà opini´ o s∏u˝bie. Opini´

sporzàdza si´ w oparciu o akta osobowe zwolnionego
funkcjonariusza.

2. W opinii o s∏u˝bie zamieszcza si´ w szczególno-
Êci:

1) stopieƒ, imi´, nazwisko, imi´ ojca i miejsce urodze-
nia funkcjonariusza,

2) informacj´ o okresie s∏u˝by,

3) dane o wykszta∏ceniu i posiadanych kwalifikacjach
zawodowych funkcjonariusza,

4) ogólne okreÊlenie zakresu powierzonych obowiàz-
ków s∏u˝bowych i ocen´ wywiàzywania si´ z nich,

5) informacj´ o szczególnych osiàgni´ciach zawodo-
wych oraz o nagrodach i wyró˝nieniach,

6) informacje o naruszeniach dyscypliny s∏u˝bowej
i karach, które nie zosta∏y zatarte,

7) pouczenie o przys∏ugujàcym funkcjonariuszowi
prawie do z∏o˝enia odwo∏ania od opinii,

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby wydajàcej opini´.

3. Opini´ o s∏u˝bie wydaje si´ bezpoÊrednio lub do-
r´cza za pokwitowaniem pocztà zwolnionemu funkcjo-
nariuszowi. Przepis § 4 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. 1. Funkcjonariusz, który nie zgadza si´ z tre-
Êcià opinii o s∏u˝bie, mo˝e w terminie okreÊlonym
w art. 50 ust. 2 ustawy wnieÊç na piÊmie odwo∏anie do
wy˝szego prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach oso-
bowych za poÊrednictwem prze∏o˝onego, który wyda∏
opini´. Przepis art. 36 ust. 3 ustawy stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo∏ania:

1) uwzgl´dnia odwo∏anie i wydaje nowà opini´ albo

2) przesy∏a odwo∏anie wy˝szemu prze∏o˝onemu wraz
z odwo∏aniem i w∏asnym stanowiskiem w sprawie.

3. Do odwo∏aƒ od opinii o s∏u˝bie stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy § 6 ust. 5—7 i § 8.

§ 11. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobowych
mo˝e upowa˝niç kierownika podleg∏ej mu komórki or-
ganizacyjnej w∏aÊciwej w sprawach osobowych do za-
∏atwiania w jego imieniu spraw, o których mowa w § 3
ust. 1, § 4 ust. 4 i § 9 ust. 1.

§ 12. 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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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. (poz. 738)
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