
Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy 
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie
uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝e-
nia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 67,
poz. 622, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Za zgodà Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej, funkcjonariuszowi mo˝na przy-
znaç na czas okreÊlony kategori´ dodatku
s∏u˝bowego wy˝szà ni˝ przys∏ugujàca na da-
nym stanowisku, w zwiàzku z powierzeniem
mu nowych lub dodatkowych obowiàzków
lub zmiany warunków s∏u˝by, a tak˝e za
wzorowà realizacj´ zadaƒ s∏u˝bowych. Ob-
ni˝enie kategorii dodatku s∏u˝bowego mo˝e
nastàpiç przed up∏ywem okresu, na który
zosta∏a ona przyznana, w przypadku ustania
przes∏anek uzasadniajàcych przyznanie jej
w wysokoÊci wy˝szej ni˝ przys∏ugujàca na
danym stanowisku.”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wy-
magana w przypadku przyznawania wy˝-

szej kategorii dodatku s∏u˝bowego, nie
wi´cej jednak ni˝ o dwie kategorie w sto-
sunku do najwy˝szej kategorii tego dodat-
ku okreÊlonej dla danego stanowiska, funk-
cjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ na stano-
wisku, na którym przewidziano kategori´
dodatku s∏u˝bowego nie wy˝szà ni˝ XII.”;

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia tabele nr 2 i 3
otrzymujà brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1
do niniejszego rozporzàdzenia;

3) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

4) za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 2. Funkcjonariusze, którym na podstawie dotych-
czasowych przepisów przyznano na czas okreÊlony ka-
tegori´ dodatku s∏u˝bowego wy˝szà ni˝ przys∏ugujàca
na danym stanowisku, zachowujà prawo do tej kate-
gorii dodatku s∏u˝bowego do koƒca okresu, na który
zosta∏a ona przyznana.

§ 3. Funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w dniu wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia w komendzie oddzia∏u
Stra˝y Granicznej lub oÊrodku szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej na stanowisku audytor wewn´trzny otrzymujà
uposa˝enie zasadnicze ustalone przy zastosowaniu
dotychczasowej wysokoÊci mno˝nika kwoty bazowej.

§ 4. Przepis § 1 pkt 4 stosuje si´ od dnia 1 stycznia
2006 r.

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

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

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝enia 
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 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 94, poz. 868, z 2004 r. Nr 245, poz. 2465
i Nr 255, poz. 2564 oraz z 2005 r. Nr 158, poz. 1331.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. (poz. 616)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2

TABELA NAJWY˚SZEJ KATEGORII DODATKU S¸U˚BOWEGO DLA
POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK S¸U˚BOWYCH FUNKCJONARIUSZY

STRA˚Y GRANICZNEJ
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Za∏àcznik nr 3

TABELA DODATKU S¸U˚BOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRA˚Y GRANICZNEJ


