
Na podstawie art. 147m pkt 2 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariu-
szami”, do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie
Stra˝y Granicznej poza granicami paƒstwa, zwa-
nym dalej „kontyngentem”, oraz odwo∏ywania
ich do kraju, a tak˝e przed∏u˝ania czasu delego-
wania;

2) warunki pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie, w tym
zakres podleg∏oÊci s∏u˝bowej.

§ 2. Funkcjonariusz mo˝e zostaç delegowany do
pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie wydzielonym do
udzia∏u w:

1) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, orga-
nizowaniu ochrony granicy paƒstwowej lub za-
pewnieniu bezpieczeƒstwa w komunikacji mi´dzy-
narodowej, je˝eli spe∏ni nast´pujàce warunki:

a) z∏o˝y pisemne oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgo-
dy, o której mowa w art. 147e ust. 2 ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicz-
nej, zwanej dalej „ustawà”,

b) uzyska pozytywnà ocen´ kwalifikacji i predys-
pozycji do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie,
zwanà dalej „ocenà predyspozycji”,

c) podda si´ badaniom lekarskim i psychologicz-
nym, zgodnie z przepisami wydanymi na pod-
stawie art. 147j ust. 3 pkt 1 ustawy, i uzyska
orzeczenie lekarskie o zdolnoÊci do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie,

d) podda si´ obowiàzkowym szczepieniom profi-
laktycznym,

e) ukoƒczy szkolenie przygotowujàce do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie;

2) szkoleniu i çwiczeniach s∏u˝b granicznych lub
przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych, je˝eli posia-
da kwalifikacje i umiej´tnoÊci zawodowe zapew-
niajàce w∏aÊciwe wykonanie zadaƒ kontyngentu
oraz je˝eli spe∏ni warunki, o których mowa w pkt 1
lit. c i d.

§ 3. 1. W przypadku wydzielenia kontyngentu do
udzia∏u w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego,
organizowaniu ochrony granicy paƒstwowej lub za-
pewnieniu bezpieczeƒstwa w komunikacji mi´dzyna-
rodowej, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej nie-
zw∏ocznie po otrzymaniu decyzji, o której mowa

w art. 147d ust. 1 pkt 1 ustawy, podaje do wiadomoÊci
funkcjonariuszy informacj´ o tworzeniu kontyngentu
na piÊmie oraz przez jej umieszczenie na stronach in-
tranetowych jednostek organizacyjnych Stra˝y Gra-
nicznej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) okreÊlenie celu skierowania kontyngentu, zakresu
jego zadaƒ oraz obszaru dzia∏ania, a tak˝e czasu
pozostawania poza granicami paƒstwa;

2) okreÊlenie stanowisk w kontyngencie;

3) wskazanie niezb´dnych oraz dodatkowych wyma-
gaƒ zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by w kontyngen-
cie;

4) pouczenie o trybie post´powania przy ubieganiu
si´ o delegowanie do s∏u˝by w kontyngencie ze
wskazaniem terminu sk∏adania oÊwiadczeƒ o wy-
ra˝eniu zgody, o której mowa w art. 147e ust. 2
ustawy;

5) okreÊlenie daty zakoƒczenia tworzenia kontyngen-
tu.

3. W przypadku wydzielenia kontyngentu do
udzia∏u w szkoleniu i çwiczeniach s∏u˝b granicznych
lub przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych, Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej, a je˝eli w sk∏ad kon-
tyngentu majà wchodziç funkcjonariusze pe∏niàcy
s∏u˝b´ w jednym oddziale Stra˝y Granicznej albo
oÊrodku szkolenia Stra˝y Granicznej — w∏aÊciwy ko-
mendant oddzia∏u albo oÊrodka szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej, mogà podaç do wiadomoÊci funkcjonariuszy
informacj´ o tworzeniu kontyngentu zawierajàcà da-
ne, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3 i 5, na piÊmie
oraz przez jej umieszczenie na stronach intraneto-
wych jednostek organizacyjnych Stra˝y Granicznej. 

§ 4. W oÊwiadczeniu o wyra˝eniu zgody funkcjona-
riusz wskazuje, ˝e zna czas i warunki delegowania do
pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie, charakter zadaƒ
przewidywanych do wykonania oraz obszar dzia∏ania
kontyngentu.

§ 5. 1. Oceny predyspozycji dokonuje Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej lub, z jego upowa˝nienia,
komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej albo komen-
dant oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej, po wyra˝e-
niu przez funkcjonariusza zgody, o której mowa
w art. 147e ust. 2 ustawy. 

2. Do dokonania oceny predyspozycji Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e powo∏aç komisj´. 

3. Przy dokonywaniu oceny predyspozycji
uwzgl´dnia si´ cel skierowania kontyngentu, zakres
zadaƒ, obszar dzia∏ania oraz kwalifikacje i umiej´tno-
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Êci zawodowe zapewniajàce wykonywanie zadaƒ
okreÊlonych dla kontyngentu, wyniki badaƒ psycholo-
gicznych, w szczególnoÊci okreÊlajàce indywidualne
predyspozycje do dzia∏ania w d∏ugotrwa∏ym stresie
i poziom ogólnej odpornoÊci psychicznej, a tak˝e wy-
magania okreÊlone przez organizacj´ mi´dzynarodo-
wà lub paƒstwo przyjmujàce kontyngent.

4. Ocen´ predyspozycji sporzàdza si´ na piÊmie
i po zapoznaniu z nià ocenianego funkcjonariusza do-
∏àcza si´ do jego akt osobowych.

§ 6. 1. Od dokonania oceny predyspozycji odst´pu-
je si´:

1) na wniosek funkcjonariusza;

2) w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego
o niezdolnoÊci funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝-
by w kontyngencie;

3) je˝eli post´powanie funkcjonariusza uniemo˝liwia
jej dokonanie.

2. Prze∏o˝ony, o którym mowa w § 5 ust. 1, mo˝e
odmówiç dokonania oceny predyspozycji funkcjona-
riusza albo w ka˝dym czasie od niej odstàpiç, je˝eli
jest to uzasadnione interesem s∏u˝by lub potrzebami
jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3 oraz w ust. 2, pisemnie informuje si´ funkcjonariu-
sza o przyczynie odmowy poddania go ocenie predys-
pozycji albo o powodach odstàpienia od niej.

§ 7. 1. Odwo∏anie z delegowania do pe∏nienia s∏u˝-
by w kontyngencie przed wyjazdem funkcjonariusza
z kraju nast´puje w przypadku:

1) wszcz´cia przeciwko funkcjonariuszowi post´po-
wania karnego, karnego skarbowego, w sprawie
o wykroczenie lub dyscyplinarnego;

2) niewyra˝enia zgody na przyjazd funkcjonariusza
przez paƒstwo przyjmujàce kontyngent lub przez
organ organizacji mi´dzynarodowej, któremu
kontyngent zosta∏ podporzàdkowany;

3) wydania orzeczenia lekarskiego o niezdolnoÊci
funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝by w kontyn-
gencie.

2. Odwo∏anie z delegowania do pe∏nienia s∏u˝by
w kontyngencie przed wyjazdem funkcjonariusza
z kraju mo˝e nastàpiç:

1) je˝eli uzasadnia to interes s∏u˝by lub potrzeby jed-
nostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´;

2) w przypadku z∏o˝enia przez funkcjonariusza pi-
semnego wniosku o odwo∏anie z delegowania do
pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie.

§ 8. 1. Odwo∏anie z delegowania do pe∏nienia s∏u˝-
by w kontyngencie po wyjeêdzie funkcjonariusza z kra-
ju i przed up∏ywem czasu delegowania nast´puje
w przypadku:

1) wystàpienia przes∏anki, o której mowa w art. 45
ust. 1 ustawy, do zwolnienia funkcjonariusza ze
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej;

2) pogorszenia si´ stanu zdrowia funkcjonariusza
w stopniu uniemo˝liwiajàcym dalsze pe∏nienie
s∏u˝by w kontyngencie lub ujawnienia si´ podczas
s∏u˝by w kontyngencie przeciwwskazaƒ zdrowot-
nych do pe∏nienia tej s∏u˝by, potwierdzonych wy-
daniem orzeczenia lekarskiego o niezdolnoÊci do
pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie;

3) wniosku przedstawiciela paƒstwa przyjmujàcego
kontyngent lub uprawnionego organu organizacji
mi´dzynarodowej, któremu kontyngent zosta∏
podporzàdkowany;

4) skrócenia okresu u˝ycia kontyngentu;

5) zawieszenia funkcjonariusza w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych przez okres d∏u˝szy ni˝ 14 dni.

2. Odwo∏anie z delegowania do pe∏nienia s∏u˝by
w kontyngencie po wyjeêdzie funkcjonariusza z kraju
i przed up∏ywem czasu delegowania mo˝e nastàpiç
w przypadku:

1) wszcz´cia przeciwko funkcjonariuszowi post´po-
wania karnego, karnego skarbowego, w sprawie
o wykroczenie lub dyscyplinarnego;

2) uprawdopodobnionego podejrzenia pope∏nienia
czynu, który jest zabroniony pod groêbà kary we-
d∏ug prawa paƒstwa przyjmujàcego kontyngent;

3) podj´cia post´powania w sprawie zwolnienia
funkcjonariusza ze s∏u˝by w Stra˝y Granicznej
z przyczyn innych ni˝ wskazane w ust. 1 pkt 1; 

4) nienale˝ytego wykonywania przez funkcjonariu-
sza zadaƒ s∏u˝bowych stwierdzonego w opinii
s∏u˝bowej;

5) niewykonywania przez funkcjonariusza zadaƒ wy-
nikajàcych ze sprawowanej przez niego funkcji
w kontyngencie przez okres d∏u˝szy ni˝ 14 dni,
z przyczyn le˝àcych po stronie funkcjonariusza;

6) z∏o˝enia przez funkcjonariusza pisemnego wnio-
sku o odwo∏anie z delegowania do pe∏nienia s∏u˝-
by w kontyngencie;

7) gdy uzasadnia to interes s∏u˝by lub potrzeby jed-
nostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´ w kraju.

§ 9. 1. W przypadku przed∏u˝enia okresu u˝ycia
kontyngentu lub je˝eli jest to uzasadnione konieczno-
Êcià zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania i re-
alizowania zadaƒ kontyngentu wydzielonego do
udzia∏u w:

1) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, orga-
nizowaniu ochrony granicy paƒstwowej lub za-
pewnieniu bezpieczeƒstwa w komunikacji mi´dzy-
narodowej, funkcjonariuszowi delegowanemu do
pe∏nienia s∏u˝by w tym kontyngencie mo˝na, za
jego zgodà, w ramach tego samego delegowania,
przed∏u˝yç czas delegowania jeden raz na okres
do 6 miesi´cy;
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2) szkoleniu i çwiczeniach s∏u˝b granicznych lub
przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych, funkcjona-
riuszowi delegowanemu do pe∏nienia s∏u˝by
w tym kontyngencie mo˝na, w ramach tego same-
go delegowania, przed∏u˝yç czas delegowania na
okres niezb´dny do zakoƒczenia szkolenia i çwi-
czeƒ s∏u˝b granicznych lub przedsi´wzi´ç repre-
zentacyjnych. 

2. Niezale˝nie od przypadków, o których mowa
w ust. 1, funkcjonariuszowi przed∏u˝a si´ czas trwania
delegowania do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ miesiàc, je˝eli sytuacja w rejonie
dzia∏ania kontyngentu lub wzgl´dy organizacyjne unie-
mo˝liwiajà terminowy powrót kontyngentu do kraju.

§ 10. 1. Delegowanie funkcjonariusza do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie, odwo∏anie z delegowania oraz
przed∏u˝enie czasu delegowania nast´puje w formie
rozkazu personalnego.

2. W rozkazie o delegowaniu okreÊla si´ cel skiero-
wania kontyngentu do pe∏nienia s∏u˝by, w którym na-
st´puje delegowanie, obszar i czas delegowania, stano-
wisko wyznaczone funkcjonariuszowi w kontyngencie,
a tak˝e inne rozstrzygni´cia, je˝eli sà istotne dla ustale-
nia warunków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu.

3. W rozkazie o odwo∏aniu z delegowania okreÊla
si´ dat´ odwo∏ania z delegowania, termin rozliczenia
si´ z wyposa˝enia wydanego w zwiàzku z pe∏nieniem
s∏u˝by w kontyngencie, dat´ podj´cia przez funkcjona-
riusza s∏u˝by w jednostce organizacyjnej Stra˝y Gra-
nicznej, a tak˝e inne rozstrzygni´cia, je˝eli wynikajà
z warunków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu. 

4. W rozkazie o przed∏u˝eniu czasu delegowania
okreÊla si´ przyczyny przed∏u˝enia czasu delegowania
oraz okres, na jaki nast´puje przed∏u˝enie, a tak˝e in-
ne rozstrzygni´cia, je˝eli sà istotne dla ustalenia wa-
runków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu
w okresie przed∏u˝enia czasu delegowania.

5. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e dotyczyç grupy funkcjonariuszy delegowanych
do pe∏nienia s∏u˝by w tym samym kontyngencie. 

§ 11. 1. Rozkazy personalne w sprawach, o których
mowa w § 10 ust. 1, wydaje Komendant G∏ówny Stra-

˝y Granicznej z urz´du lub na wniosek dowódcy kon-
tyngentu, a w przypadkach okreÊlonych w § 7
ust. 2 pkt 1 i § 8 ust. 2 pkt 6 równie˝ na wniosek zain-
teresowanego funkcjonariusza. W sprawach tych sto-
suje si´ odpowiednio, wydane na podstawie art. 85
ust. 1 pkt 1 ustawy, przepisy dotyczàce trybu post´po-
wania w sprawach wynikajàcych ze stosunku s∏u˝bo-
wego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
upowa˝niç dowódc´ kontyngentu do za∏atwiania w je-
go imieniu w ustalonym zakresie spraw dotyczàcych
warunków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu,
w okresie przebywania kontyngentu poza granicami
paƒstwa. 

§ 12. 1. Funkcjonariusz, który pe∏ni s∏u˝b´ w kon-
tyngencie, podlega Komendantowi G∏ównemu Stra˝y
Granicznej, dowódcy kontyngentu oraz innym prze∏o-
˝onym ze sk∏adu kontyngentu, zgodnie z okreÊlonym
dla kontyngentu systemem jego kierowania i dowo-
dzenia.

2. Podczas wykonywania zadaƒ okreÊlonych dla
kontyngentu funkcjonariusz mo˝e podlegaç równie˝
prze∏o˝onemu okreÊlonemu przez organ organizacji
mi´dzynarodowej, któremu kontyngent zosta∏ podpo-
rzàdkowany.

§ 13. 1. Dowódca kontyngentu organizuje s∏u˝b´
w kontyngencie w sposób umo˝liwiajàcy w∏aÊciwà re-
alizacj´ zadaƒ na∏o˝onych na kontyngent oraz zapew-
niajàcy funkcjonariuszom niezb´dny wypoczynek.

2. Warunki s∏u˝by w kontyngencie, a w szczegól-
noÊci rozk∏ad czasu s∏u˝by, zakres obowiàzków
i uprawnieƒ na poszczególnych stanowiskach w kon-
tyngencie oraz warunki zakwaterowania funkcjonariu-
szy powinny zapewniaç prawid∏owe, godne i w miar´
mo˝liwoÊci bezpieczne wykonywanie czynnoÊci s∏u˝-
bowych.

3. S∏u˝ba w sk∏adzie kontyngentu mo˝e byç pe∏nio-
na w systemie skoszarowanym.

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

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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