
Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 12 paêdzierni-
ka 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 14 czerwca 2002 r. w sprawie
urlopów funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U.
Nr 86, poz. 784) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Funkcjonariuszowi, który:

1) przed przyj´ciem do s∏u˝by w Stra˝y Gra-
nicznej wykorzysta∏ urlop wypoczynkowy za
dany rok w wymiarze proporcjonalnym do
okresu przepracowanego u dotychczasowe-
go pracodawcy albo otrzyma∏ w takim wy-
miarze ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzy-
stany urlop,

2) podejmuje s∏u˝b´ w Stra˝y Granicznej w ro-
ku kalendarzowym innym ni˝ rok, w którym
usta∏ jego poprzedni stosunek s∏u˝bowy lub
stosunek pracy 

— przys∏uguje urlop wypoczynkowy w roku
przyj´cia do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej w wy-
miarze proporcjonalnym do okresu s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej w danym roku.”;

2) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie zbiegu
uprawnieƒ do urlopu dodatkowego, o którym
mowa w § 13 ust. 1, z uprawnieniami do urlo-
pu dodatkowego przys∏ugujàcego z innego ty-
tu∏u.”;

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na udzieliç p∏at-
nego urlopu zdrowotnego w celu prze-
prowadzenia zaleconego leczenia w wy-
miarze nieprzekraczajàcym jednorazowo
6 miesi´cy. ¸àczny wymiar urlopu
w okresie ca∏ej s∏u˝by nie mo˝e przekro-
czyç 18 miesi´cy.

2. Urlopu zdrowotnego udziela si´ na pod-
stawie orzeczenia komisji lekarskiej pod-
leg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych.

3. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1,
do komisji lekarskiej kieruje prze∏o˝ony
w∏aÊciwy w sprawach osobowych na
wniosek lekarza lub funkcjonariusza.”.

§ 2. Przy ustalaniu ∏àcznego wymiaru p∏atnego
urlopu zdrowotnego w okresie ca∏ej s∏u˝by nie
uwzgl´dnia si´ okresów urlopu zdrowotnego wyko-
rzystanych przez funkcjonariusza przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia. 

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Oleksy
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511
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie urlopów 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.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 22 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy odpadów innych ni˝ niebezpieczne, których przywóz z zagranicy
nie wymaga zezwolenia G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska

Na podstawie art. 65 ust. 18 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,

z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78.


