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temperatura efektywna powy˝ej 25°C lub poni˝ej
10°C,

3) w warunkach nara˝enia na promieniowanie ultra-
fioletowe lub podczerwone,

4) w Êrodowisku o wzgl´dnej wilgotnoÊci powietrza
przekraczajàcej 80%, w wodzie lub b∏ocie,

5) w zaciemnionych pomieszczeniach o stale obni˝o-
nej w stosunku do normy jasnoÊci oÊwietlenia,
w warunkach ciàg∏ego migotania punktów Êwietl-
nych aparatury wskaênikowej lub dzia∏ania urzà-
dzeƒ projekcyjnych,

6) w pomieszczeniach, w których konieczne jest sta∏e
stosowanie sztucznego oÊwietlenia,

7) w radiowych obiektach nadawczych i centrach ra-
dioodbiorczych, w stacjach radiowych, radioloka-
cyjnych i radioliniowych,

8) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji tok-
sycznych kumulujàcych si´ w organizmie,

9) w warunkach nara˝enia na obni˝one lub podwy˝-
szone ciÊnienie, wynikajàce z procesu technolo-
gicznego (np. w komorach ciÊnieniowych, kesono-
wych),

10) w pomieszczeniach specjalnych zag∏´bionych
i pó∏zag∏´bionych, obwa∏owanych,

11) w warunkach nara˝enia na ha∏as (powy˝ej dopusz-
czalnych norm),

12) przy monta˝u, konserwacji i naprawie akumulato-
rów,

13) przy za∏adunku, roz∏adunku, transporcie i magazy-
nowaniu paliwa oraz uzupe∏nianiu nim sprz´tu,

14) przy wytwarzaniu (niszczeniu) oraz magazynowa-
niu i transportowaniu materia∏ów wybuchowych,
∏atwo palnych i samozapalnych,

15) przy naprawie urzàdzeƒ elektromagnetycznych
znajdujàcych si´ pod napi´ciem powy˝ej 220 V,
wykonywanych zgodnie z przepisami o bezpie-
czeƒstwie i higienie pracy w energetyce,

16) przy rozbudowie, remoncie, konserwacji kanaliza-
cji technicznej oraz naprawie i konserwacji linii ka-
blowych w studzienkach i komorach kablowych,

17) pod ziemià lub wodà,

18) w warunkach nara˝enia na promieniowanie jonizu-
jàce,

19) w warunkach nara˝enia na py∏y lub aerozole roz-
puszczalnych soli metali ci´˝kich,

20) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie pól elektroma-
gnetycznych wysokiej cz´stotliwoÊci od 0,1 MHz
do 300000 MHz w strefie zagro˝enia,

21) przy obs∏udze, w formie pe∏nienia sta∏ych dy˝urów,
êróde∏ promieniowania elektromagnetycznego
w zakresie cz´stotliwoÊci od 0,2 MHz do
300 000 MHz w warunkach zmieniajàcego si´ nat´-
˝enia na granicy strefy zagro˝enia i strefy poÊred-
niej,

22) przy przewijaniu kabli oraz remoncie i konserwacji
linii kablowych w os∏onie o∏owiowej,

23) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie czynników ra-
kotwórczych okreÊlonych w odr´bnych przepisach
lub innych czynników podobnie dzia∏ajàcych, jeÊli
zostanie to stwierdzone przez jednostk´ badawczo-
-rozwojowà prowadzàcà badania z zakresu medy-
cyny pracy

— przys∏uguje coroczny p∏atny urlop dodatkowy.

§ 2. Warunki przyznawania p∏atnych urlopów do-
datkowych, o których mowa w § 1, ich wymiar oraz tryb
post´powania w tych sprawach okreÊlajà przepisy
w sprawie urlopów funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie sposobu podzia∏u Êrodków finansowych uzyskanych tytu∏em przepadku rzeczy pochodzàcych
z przest´pstw ujawnionych wspólnie przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, funkcjonariuszy celnych 

lub Inspekcji Celnej.

Na podstawie art. 11a 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. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20% wp∏y-
wów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em prze-
padku rzeczy pochodzàcych z przest´pstw ujawnio-
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nych wspólnie przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, funkcjonariuszy celnych lub Inspekcji Celnej, zwa-
ne dalej „Êrodkami finansowymi”, dzieli si´ mi´dzy
Stra˝ Granicznà i organy administracji celnej lub In-
spekcji Celnej w cz´Êciach równych.

2. Podzia∏u Êrodków finansowych dokonujà organy
wykonujàce czynnoÊci egzekucyjne na podstawie pra-
womocnych orzeczeƒ sàdowych.

3. Podstawà ustalenia kwoty Êrodków finanso-
wych, która podlega podzia∏owi, jest wykaz rzeczy do-
∏àczony do prawomocnego orzeczenia o ich przepadku
na rzecz Skarbu Paƒstwa.

§ 2. 1. Ârodki finansowe przekazuje si´ na rachunki
bankowe w∏aÊciwe dla Êrodków specjalnych Stra˝y

Granicznej, organu administracji celnej lub Inspekcji
Celnej w terminie odprowadzenia na dochody bud˝e-
towe pozosta∏ej cz´Êci wp∏ywów pochodzàcych z orze-
czonego przepadku rzeczy.

2. Wp∏yw Êrodków finansowych na rachunki ban-
kowe podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest ewi-
dencjonowany jako przychód w∏aÊciwego Êrodka spe-
cjalnego danego podmiotu.

§ 3. 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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

Na podstawie art. 39 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) tryb okresowego opiniowania funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej,

2) tryb wnoszenia i rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii
s∏u˝bowych,

3) wzór kwestionariusza opinii s∏u˝bowej.

§ 2. 1. Opini´ s∏u˝bowà dotyczàcà funkcjonariusza
Stra˝y Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”,
sporzàdza si´:

1) w okresie s∏u˝by przygotowawczej — na 30 dni
przed up∏ywem ka˝dego roku s∏u˝by oraz przed
mianowaniem na sta∏e,

2) w s∏u˝bie sta∏ej:
a) po up∏ywie ka˝dych 3 lat s∏u˝by,
b) po up∏ywie co najmniej 6 miesi´cy od dnia spo-

rzàdzenia opinii s∏u˝bowej stwierdzajàcej nie-
wywiàzywanie si´ z obowiàzków s∏u˝bowych na
zajmowanym stanowisku.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a),
liczy si´ od dnia przyj´cia do s∏u˝by lub od dnia ostat-

niego okresowego opiniowania s∏u˝bowego, zwanego
dalej „opiniowaniem”.

3. Termin opiniowania mo˝e ulec przesuni´ciu
o okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych, urlo-
pu macierzyƒskiego, urlopu wychowawczego, urlopu
bezp∏atnego, pozostawania w dyspozycji, oddelego-
wania do wykonywania pracy poza Stra˝à Granicznà
lub pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒstwa, a tak˝e
w razie zaprzestania s∏u˝by z powodu choroby.

§ 3. 1. Opiniowania dokonuje si´ przed up∏ywem
okresów, o których mowa w § 2, w przypadkach:

1) stwierdzenia w okresie s∏u˝by przygotowawczej nie-
przydatnoÊci funkcjonariusza do s∏u˝by lub nieprzy-
datnoÊci na zajmowanym stanowisku, a w okresie
s∏u˝by sta∏ej niewywiàzywania si´ z obowiàzków
s∏u˝bowych na zajmowanym stanowisku,

2) przed wystàpieniem z wnioskiem o mianowanie
(powo∏anie) funkcjonariusza na wy˝sze stanowisko
lub o nadanie wy˝szego stopnia, je˝eli w ostatniej
opinii s∏u˝bowej nie wnioskowano o to mianowa-
nie lub nadanie stopnia,

3) przed wystàpieniem z wnioskiem o przedtermino-
we zatarcie kary dyscyplinarnej,

4) przeniesienia funkcjonariusza do innej jednostki or-
ganizacyjnej Stra˝y Granicznej, je˝eli od dnia ostat-
niego opiniowania min´∏o co najmniej 6 miesi´cy,

5) na zakoƒczenie szkolenia trwajàcego co najmniej
3 miesiàce,

6) na wniosek sàdu, prokuratury, Policji lub organu
prowadzàcego post´powanie w sprawach o wy-
kroczenia,


