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Na podstawie art. 114 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. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej, w s∏u˝-
bie sta∏ej i przygotowawczej, zwanemu dalej „funkcjo-
nariuszem”, pe∏niàcemu s∏u˝b´ przez okres roku kalen-
darzowego przyznaje si´ nagrod´ rocznà w wysokoÊci
jednomiesi´cznego uposa˝enia, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ przez
cz´Êç roku kalendarzowego, nagrod´ rocznà przyznaje
si´, z zastrze˝eniem ust. 3, proporcjonalnie do liczby
pe∏nych miesi´cy kalendarzowych s∏u˝by, w wysoko-
Êci 1/12 uposa˝enia, o którym mowa w § 3, za ka˝dy
miesiàc kalendarzowy s∏u˝by.

3. Funkcjonariuszowi, który na skutek wypadku lub
choroby pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà naby∏ pra-
wo do renty inwalidzkiej albo poniós∏ Êmierç, nagroda
roczna za ostatni rok s∏u˝by przys∏uguje w wysokoÊci
okreÊlonej w ust. 1 bez wzgl´du na okres s∏u˝by pe∏nio-
nej w tym roku.

§ 2. 1. Do okresu s∏u˝by, od którego zale˝y wyso-
koÊç nagrody rocznej, nie wlicza si´ miesi´cy kalenda-
rzowych, w których funkcjonariusz:

1) korzysta∏ z urlopu bezp∏atnego,

2) nie zachowa∏ prawa do uposa˝enia za okresy nie-
wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych, o których
mowa w art. 130 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej,

3) by∏ tymczasowo aresztowany albo zawieszony
w czynnoÊciach s∏u˝bowych, chyba ˝e post´powa-
nie karne lub dyscyplinarne b´dàce przyczynà
aresztowania lub zawieszenia zosta∏o umorzone
prawomocnym orzeczeniem bàdê funkcjonariusz
zosta∏ uniewinniony na podstawie prawomocnego
wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w post´po-
waniu dyscyplinarnym.

2. Umorzenie post´powania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy umorzenia post´powania
karnego z powodu przedawnienia lub amnestii.

§ 3. Podstaw´ ustalenia wysokoÊci nagrody rocznej
stanowi miesi´czne uposa˝enie zasadnicze wraz z do-

datkami o charakterze sta∏ym, nale˝ne funkcjonariu-
szowi w ostatnim dniu s∏u˝by wliczanym do okresu, za
który przys∏uguje nagroda.

§ 4. Nie ustala si´ uprawnieƒ do nagrody rocznej,
je˝eli przeciwko funkcjonariuszowi toczy si´ post´po-
wanie karne lub dyscyplinarne o czyn pope∏niony w ro-
ku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda
— do czasu zakoƒczenia tego post´powania.

§ 5. 1. Nagrod´ rocznà obni˝a si´ od 20% do 50% za
rok kalendarzowy, w którym funkcjonariusz:

1) pope∏ni∏ przest´pstwo inne ni˝ umyÊlne, Êcigane
z oskar˝enia publicznego, stwierdzone prawomoc-
nym orzeczeniem sàdu,

2) naruszy∏ dyscyplin´ s∏u˝bowà w czasie s∏u˝by, je˝e-
li w przeprowadzonym post´powaniu dyscyplinar-
nym zosta∏ prawomocnym orzeczeniem uznany
winnym zarzucanych mu czynów,

3) nie wywiàzywa∏ si´ z obowiàzków s∏u˝bowych, co
zosta∏o stwierdzone w opinii s∏u˝bowej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, decy-
zj´ o obni˝eniu wysokoÊci nagrody rocznej podejmuje
prze∏o˝ony, o którym mowa w § 11, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci charakter pope∏nionego przest´pstwa
lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczo-
nej kary oraz dotychczasowe wyniki w s∏u˝bie.

§ 6. Nagroda roczna nie przys∏uguje w przypad-
kach:

1) skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem
sàdu za przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝e-
nia publicznego,

2) wymierzenia funkcjonariuszowi za czyn, o którym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, kary dyscyplinarnej:
a) wydalenia ze s∏u˝by,
b) ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by,
c) obni˝enia stopnia,
d) wyznaczenia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
e) ostrze˝enia o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by

na zajmowanym stanowisku,

3) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by z powodu:
a) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-

st´pstwo inne ni˝ wymienione w pkt 1,
b) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych

w okresie s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego w dwóch
kolejnych opiniach s∏u˝bowych, mi´dzy którymi
up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy,

c) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie odbywania s∏u˝by przygo-
towawczej.
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§ 7. Obni˝enie lub nieprzyznanie nagrody rocznej,
o których mowa w § 4 i 5, nast´puje za rok kalendarzo-
wy, w którym:

1) funkcjonariusz pope∏ni∏ czyn b´dàcy przedmiotem
post´powania karnego lub dyscyplinarnego, a je-
˝eli nagroda roczna zosta∏a wyp∏acona, nast´puje
za rok, w którym post´powanie zosta∏o zakoƒczo-
ne prawomocnym orzeczeniem lub decyzjà,

2) funkcjonariuszowi wydano opini´, o której mowa
w § 5 ust. 1 pkt 3 lub w § 6 pkt 3 lit. b) i c).

§ 8. 1. Wyp∏ata nagrody rocznej nast´puje nie póê-
niej ni˝ w ciàgu trzech pierwszych miesi´cy kalenda-
rzowych nast´pujàcych po roku, za który przys∏uguje
nagroda, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Funkcjonariuszowi zwalnianemu ze s∏u˝by nale˝-
nà nagrod´ rocznà wyp∏aca si´ w ostatnim dniu s∏u˝by.

3. W przypadku Êmierci albo zagini´cia funkcjona-
riusza pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà, nagrod´
rocznà wyp∏aca si´ niezw∏ocznie na podstawie skróco-
nego aktu zgonu albo ostatecznej decyzji o stwierdze-
niu zagini´cia funkcjonariusza.

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na przyznaç nagrod´
uznaniowà za wzorowe wykonywanie zadaƒ s∏u˝bo-
wych, w szczególnoÊci za dokonanie czynu Êwiadczà-
cego o odwadze funkcjonariusza oraz za s∏u˝b´ w trud-
nych warunkach wymagajàcych znacznego nak∏adu
pracy, a tak˝e przejawiajàcemu szczególnà inicjatyw´
w s∏u˝bie.

2. Nagroda uznaniowa jest przyznawana na pisem-
ny wniosek bezpoÊredniego prze∏o˝onego. Przepis
§ 11 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. 1. Zapomoga mo˝e byç przyznana w przypadku
zaistnienia okolicznoÊci powodujàcych wzrost kosztów
utrzymania funkcjonariusza i cz∏onków jego rodziny, je-
˝eli dochody i posiadane zasoby finansowe nie pozwala-
jà na zaspokojenie ich niezb´dnych potrzeb bytowych.

2. Zapomog´ przyznaje si´ na wniosek funkcjona-
riusza, zwiàzku zawodowego funkcjonariuszy lub
z w∏asnej inicjatywy uprawnionego prze∏o˝onego
funkcjonariusza.

§ 11. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
przyznaje nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi
Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej i jego za-
st´pcom.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej przyzna-
je nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi kierow-
nikowi jednostki organizacyjnej Komendy G∏ównej
Stra˝y Granicznej, komendantowi oddzia∏u Stra˝y
Granicznej, komendantowi oÊrodka szkolenia Stra˝y
Granicznej i Komendantowi Granicznej Placówki Kon-
trolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie oraz ich za-
st´pcom. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
przyznawaç nagrody roczne i uznaniowe oraz zapo-
mogi wszystkim funkcjonariuszom, z zastrze˝eniem
ust. 1.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Komendy
G∏ównej Stra˝y Granicznej, komendant oddzia∏u Stra-
˝y Granicznej, komendant oÊrodka szkolenia Stra˝y
Granicznej i Komendant Granicznej Placówki Kontrol-
nej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie przyznaje na-
grody roczne i uznaniowe oraz zapomogi odpowiednio
funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w jednostce or-
ganizacyjnej Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej, od-
dziale Stra˝y Granicznej, oÊrodku szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej i Granicznej Placówce Kontrolnej Stra˝y Gra-
nicznej Warszawa-Ok´cie.

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

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik


