
6. W przypadku negatywnego testu, na wniosek
z∏o˝ony przez wnioskodawc´, organ prowadzàcy po-
st´powanie umo˝liwia ponowne jednokrotne przystà-
pienie do testu w najbli˝szym terminie.

7. Do ponownego przystàpienia do testu stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 20—34 ust. 1—5.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 35. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci
w toku post´powania w sprawie uznania nabytych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifi-
kacji do wykonywania górniczych zawodów regulowa-
nych (Dz. U. Nr 76, poz. 725).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej

Na podstawie art. 39a ust. 5 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. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) prze∏o˝onych w∏aÊciwych do przenoszenia funk-
cjonariuszy Stra˝y Granicznej do dyspozycji;

2) warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji;

3) sposób pe∏nienia s∏u˝by w okresie pozostawania
w dyspozycji.

§ 2. 1. W sprawie przenoszenia do dyspozycji funk-
cjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwanych dalej „funkcjo-
nariuszami”, prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi sà: 

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — dla funk-
cjonariuszy, których odwo∏anie lub zwolnienie
z dotychczasowego stanowiska s∏u˝bowego usta-

wa z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicz-
nej, zwana dalej „ustawà”, zastrzega dla Prezesa
Rady Ministrów, dla ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych lub dla Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej;

2) komendant oddzia∏u i komendant oÊrodka szkole-
nia Stra˝y Granicznej — dla funkcjonariuszy, któ-
rych zwolnienie z dotychczasowych stanowisk s∏u˝-
bowych ustawa zastrzega dla tych komendantów.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
przenieÊç funkcjonariuszy do dyspozycji swojej albo
dyspozycji komendanta oddzia∏u lub komendanta
oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej.

3. Komendant oddzia∏u i komendant oÊrodka szko-
lenia Stra˝y Granicznej mogà przenosiç funkcjonariu-
szy wy∏àcznie do swojej dyspozycji. 

§ 3. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji
nast´puje na podstawie rozkazu personalnego.

2. W rozkazie o przeniesieniu do dyspozycji okreÊla
si´ dat´, z którà nast´puje przeniesienie do dyspozy-
cji, oraz prze∏o˝onego, do którego dyspozycji funkcjo-
nariusz jest przenoszony, jak równie˝ wskazuje, czy
przeniesienie nast´puje w zwiàzku z przewidywanym
wyznaczeniem funkcjonariusza na inne stanowisko
s∏u˝bowe, czy te˝ w zwiàzku z przewidywanym zwol-
nieniem ze s∏u˝by.

3. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1

———————
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 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818
oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

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, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.



ustawy przepisy dotyczàce rozkazu personalnego
w sprawie zmiany stosunku s∏u˝bowego.

§ 4. Dokonujàc przeniesienia funkcjonariusza do
dyspozycji, uwzgl´dnia si´ nast´pujàce warunki:
1) dotychczasowy przebieg s∏u˝by funkcjonariusza,

posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe
oraz predyspozycje, jak równie˝ istniejàce mo˝li-
woÊci etatowe i potrzeby ewentualnego mianowa-
nia danego funkcjonariusza na inne równorz´dne
stanowisko s∏u˝bowe — je˝eli przeniesienie do
dyspozycji ma nastàpiç w zwiàzku z przewidywa-
nym wyznaczeniem tego funkcjonariusza na inne
stanowisko s∏u˝bowe;

2) podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝-
by, przewidywany termin tego zwolnienia oraz
wyst´powanie okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych
zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by bezpoÊred-
nio po jego zwolnieniu lub odwo∏aniu go z dotych-
czas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego — je-
˝eli przeniesienie do dyspozycji ma nastàpiç
w zwiàzku z przewidywanym zwolnieniem funk-
cjonariusza ze s∏u˝by.

§ 5. 1. Rozkaz w sprawie przeniesienia funkcjona-
riusza do dyspozycji wydaje si´ niezw∏ocznie po pod-
j´ciu przez w∏aÊciwy organ decyzji w sprawie zwolnie-
nia lub odwo∏ania funkcjonariusza z dotychczas zaj-
mowanego stanowiska s∏u˝bowego.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, wydaje si´
z urz´du lub na wniosek dotychczasowego bezpoÊred-
niego prze∏o˝onego funkcjonariusza.

§ 6. 1. W okresie pozostawania w dyspozycji funk-
cjonariusz mo˝e zostaç:

1) wyznaczony do wykonywania okreÊlonych zadaƒ
s∏u˝bowych, je˝eli charakter tych zadaƒ odpowiada
posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom lub
do pe∏nienia na okreÊlonych warunkach dy˝urów;

2) skierowany do odbycia odpowiednich kursów,
szkoleƒ lub praktyk zawodowych.

2. OkreÊlajàc warunki pe∏nienia dy˝urów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, ustala si´ w szczególnoÊci:
1) miejsce pe∏nienia dy˝urów i sposób bezpoÊred-

niego kontaktowania si´ w tym czasie z funkcjona-
riuszem, bioràc pod uwag´ wnioski funkcjonariu-
sza, o ile ich uwzgl´dnienie nie wp∏ynie negatyw-
nie na mo˝liwoÊç niezw∏ocznego podj´cia przez
funkcjonariusza wykonania zadania s∏u˝bowego
podczas dy˝uru; 

2) terminy dy˝urów, z zastrze˝eniem, ˝e czas trwania
jednego dy˝uru nie mo˝e przekroczyç 2 godzin
oraz ˝e w ciàgu jednego dnia nie mo˝na wyzna-
czyç wi´cej ni˝ dwóch dy˝urów, trwajàcych ∏àcz-
nie 2 godziny.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, w∏a-
Êciwy jest prze∏o˝ony, do którego dyspozycji funkcjo-
nariusz zosta∏ przeniesiony. 

4. Przepisy ust. 1—3 nie majà zastosowania do
funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji
w zwiàzku z przewidywanym zwolnieniem ze s∏u˝by.

§ 7. Przepisy § 6 stosuje si´ równie˝ do funkcjona-
riuszy przeniesionych do dyspozycji przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia. 

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r.
w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 34, poz. 321).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania dla obywateli polskich
przebywajàcych za granicà w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 27 wrze-
Ênia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.


