
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w spra-
wie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej (Dz. U. Nr 86, poz. 787) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) po up∏ywie ka˝dych 3 lat s∏u˝by do osià-
gni´cia 15 lat s∏u˝by, a póêniej po up∏ywie
ka˝dych 5 lat s∏u˝by,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin opiniowania mo˝e ulec przesuni´ciu
o okres:

1) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

2) urlopu macierzyƒskiego,

3) urlopu wychowawczego,

4) urlopu bezp∏atnego,

5) pozostawania w dyspozycji,

6) oddelegowania do wykonywania pracy
poza Stra˝à Granicznà,

7) pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒ-
stwa,

8) zaprzestania s∏u˝by z powodu choroby,

9) niezb´dny do dokonania oceny opinio-
wanego funkcjonariusza, je˝eli osoba
sporzàdzajàca opini´ jest prze∏o˝onym
funkcjonariusza przez okres krótszy ni˝
6 miesi´cy — nie d∏u˝ej jednak ni˝
o 6 miesi´cy liczonych od daty obj´cia
stanowiska przez tego prze∏o˝onego.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przed wystàpieniem z wnioskiem o mia-
nowanie albo powo∏anie funkcjonariusza
na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe lub
o nadanie wy˝szego stopnia Stra˝y Gra-
nicznej, je˝eli od sporzàdzenia ostatniej
opinii s∏u˝bowej minà∏ co najmniej rok,”,

— uchyla si´ pkt 6,

b) uchyla si´ ust. 2;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opini´ s∏u˝bowà sporzàdza osoba zajmujàca
stanowisko kierownicze bezpoÊrednio wy˝sze
od stanowiska zajmowanego przez funkcjona-
riusza podlegajàcego opiniowaniu, poczy-
najàc od stanowiska dowódcy plutonu (równo-
rz´dnego), zwana dalej „bezpoÊrednim prze∏o-
˝onym”.”;

4) w § 8:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prze∏o˝ony w∏aÊciwy do rozpatrzenia odwo-
∏ania powo∏uje co najmniej 3-osobowà ko-
misj´ w celu zbadania uwag zawartych
w odwo∏aniu. W sk∏ad komisji nie mo˝e
wchodziç bezpoÊredni prze∏o˝ony, który
sporzàdzi∏ opini´ s∏u˝bowà, od której wnie-
siono odwo∏anie. W przypadku gdy opinio-
wany korzysta z obrony zwiàzku zawodowe-
go funkcjonariuszy, do sk∏adu komisji powo-
∏uje si´ przedstawiciela tego zwiàzku dzia∏a-
jàcego w jednostce organizacyjnej Stra˝y
Granicznej, w której opiniowany pe∏ni∏ s∏u˝-
b´ w okresie obj´tym opinià.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Na zawarty w odwo∏aniu od opinii s∏u˝bo-
wej wniosek opiniowanego niekorzystajà-
cego z obrony zwiàzku zawodowego funk-
cjonariuszy prze∏o˝ony w∏aÊciwy do rozpa-
trzenia odwo∏ania zawiadamia o powo∏aniu
komisji zwiàzek zawodowy funkcjonariuszy
dzia∏ajàcy w jednostce organizacyjnej Stra-
˝y Granicznej, w której opiniowany pe∏ni∏
s∏u˝b´ w okresie obj´tym opinià. Zwiàzek
zawodowy funkcjonariuszy mo˝e w termi-
nie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomie-
nia zg∏osiç swojego przedstawiciela do sk∏a-
du komisji, o której mowa w ust. 4.”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
w z. T. Matusiak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.


